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Ændringsforslag 146
Linda McAvan

Forslag til forordning
Henvisning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til direktivet fra 2010 
om forebyggelse af stikskader, som 
garanterer sikkerhed ikke kun for 
patienter, men også for brugere af skarpe 
nåle, 

Or. en

Ændringsforslag 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Ønsket om at sikre patienter hurtig 
adgang til nyt medicinsk udstyr bør aldrig 
gå ud over patientsikkerheden.

Or. en

Begrundelse

Som anført i Europa-Parlamentets beslutning om defekte silikonebrystimplantater fra den 
franske virksomhed PIP (2012/2621(RSP)) og som henvisning til det første princip i 
Hippokrates, hvor sundhedspersoner først og fremmest opfordres til ikke at gøre skade.

Ændringsforslag 148
Peter Liese
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Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Mange SMV'er er aktive inden for 
medicinsk udstyr. Dette bør tages i 
betragtning i reguleringen af sektoren 
uden at gå på kompromis med sikkerheds-
og sundhedsmæssige aspekter.

Or. en

Ændringsforslag 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Denne forordnings anvendelsesområde 
bør være klart afgrænset fra anden EU-
harmoniseringslovgivning vedrørende 
produkter, f.eks. medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik, lægemidler, kosmetik og 
fødevarer. Derfor bør Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om 
generelle principper og krav i 
fødevarelovgivningen, om oprettelse af 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 
ændres for at udelukke medicinsk udstyr
fra dens anvendelsesområde.

(7) Denne forordnings anvendelsesområde 
bør være klart afgrænset fra anden EU-
harmoniseringslovgivning vedrørende 
produkter, f.eks. medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik, lægemidler, kosmetik og 
fødevarer. Eftersom det i visse tilfælde er 
vanskeligt at skelne mellem medicinsk 
udstyr og kosmetik, lægemidler og 
fødevarer, bør der i hvert enkelt tilfælde 
anvendes den strengeste lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 150
Milan Cabrnoch
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Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I situationer, hvor et produkt ikke af 
sin fabrikant anses for at blive anvendt til 
medicinske formål, kan der ikke stilles 
krav om, at det skal certificeres som 
medicinsk udstyr. På samme måde kan et 
produkt ikke være tilbehør til medicinsk 
udstyr, hvis fabrikanten ikke specifikt 
anser det for at muliggøre eller medvirke 
til, at det medicinske udstyr anvendes i 
overensstemmelse med dets formål.

Or. en

Ændringsforslag 151
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Forsøg med hvirveldyr skal i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 
2010/63 af 22. september 2010 om 
beskyttelse af dyr erstattes, begrænses 
eller forfines.

Or. en

Begrundelse
Af direktivets artikel 4, stk. 1, fremgår det, at: Medlemsstaterne sikrer, at der i alle tilfælde, 
hvor det er muligt, i stedet for et forsøg skal anvendes en videnskabeligt tilfredsstillende 
metode eller forsøgsstrategi, som ikke involverer anvendelse af levende dyr.

Ændringsforslag 152
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det bør være medlemsstaternes ansvar 
fra sag til sag at afgøre, om et produkt 
falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde. Om nødvendigt kan 
Kommissionen fra sag til sag afgøre, om 
et produkt falder ind under definitionen 
af medicinsk udstyr eller tilbehør til 
medicinsk udstyr. Da det i visse tilfælde er 
svært at skelne mellem medicinsk udstyr 
og kosmetiske produkter, bør der i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning nr. 1223/2009 af 30. november 
2009 om kosmetiske produkter ligeledes 
indføres en mulighed for at træffe en EU-
dækkende afgørelse vedrørende et 
produkts retlige status.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 153
Nora Berra

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det bør være medlemsstaternes ansvar 
fra sag til sag at afgøre, om et produkt 
falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde. Om nødvendigt kan 
Kommissionen fra sag til sag afgøre, om et 
produkt falder ind under definitionen af 
medicinsk udstyr eller tilbehør til 
medicinsk udstyr. Da det i visse tilfælde er 
svært at skelne mellem medicinsk udstyr 
og kosmetiske produkter, bør der i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning nr. 
1223/2009 af 30. november 2009 om 
kosmetiske produkter ligeledes indføres en 
mulighed for at træffe en EU-dækkende 
afgørelse vedrørende et produkts retlige 
status.

(8) Det bør være medlemsstaternes ansvar 
fra sag til sag at afgøre, om et produkt 
falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde. Om nødvendigt kan 
Kommissionen om nødvendigt, f.eks. 
såfremt medlemsstaterne træffer 
forskellige beslutninger på nationalt plan 
om det samme produkt, fra sag til sag 
afgøre, om et produkt falder ind under 
definitionen af medicinsk udstyr eller 
tilbehør til medicinsk udstyr. Da det i visse 
tilfælde er svært at skelne mellem 
medicinsk udstyr og kosmetiske produkter, 
bør der i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning nr. 1223/2009 af 30. november 
2009 om kosmetiske produkter ligeledes 
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indføres en mulighed for at træffe en EU-
dækkende afgørelse vedrørende et produkts 
retlige status.

Or. en

Ændringsforslag 154
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det bør være medlemsstaternes ansvar 
fra sag til sag at afgøre, om et produkt 
falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde. Om nødvendigt kan 
Kommissionen fra sag til sag afgøre, om et 
produkt falder ind under definitionen af 
medicinsk udstyr eller tilbehør til 
medicinsk udstyr. Da det i visse tilfælde er 
svært at skelne mellem medicinsk udstyr 
og kosmetiske produkter, bør der i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning nr. 
1223/2009 af 30. november 2009 om 
kosmetiske produkter ligeledes indføres en 
mulighed for at træffe en EU-dækkende 
afgørelse vedrørende et produkts retlige 
status.

(8) Det bør være medlemsstaternes ansvar 
fra sag til sag at afgøre, om et produkt 
falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde. Om nødvendigt kan 
Kommissionen fra sag til sag afgøre, om et 
produkt falder ind under definitionen af 
medicinsk udstyr eller tilbehør til 
medicinsk udstyr. Af hensyn til 
retssikkerheden bør der angives klare 
begrundelser for sådanne afgørelser, og 
de berørte fabrikanter høres i forbindelse 
med beslutningstagningen. Da det i visse 
tilfælde er svært at skelne mellem 
medicinsk udstyr og kosmetiske produkter, 
bør der i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning nr. 1223/2009 af 30. november 
2009 om kosmetiske produkter ligeledes 
indføres en mulighed for at træffe en EU-
dækkende afgørelse vedrørende et produkts 
retlige status.

Or. de

Ændringsforslag 155
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det bør være medlemsstaternes ansvar 
fra sag til sag at afgøre, om et produkt 
falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde. Om nødvendigt kan 
Kommissionen fra sag til sag afgøre, om et 
produkt falder ind under definitionen af 
medicinsk udstyr eller tilbehør til 
medicinsk udstyr. Da det i visse tilfælde er 
svært at skelne mellem medicinsk udstyr 
og kosmetiske produkter, bør der i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning nr. 
1223/2009 af 30. november 2009 om 
kosmetiske produkter ligeledes indføres en 
mulighed for at træffe en EU-dækkende 
afgørelse vedrørende et produkts retlige 
status.

(8) Det bør være medlemsstaternes ansvar 
fra sag til sag at afgøre, om et produkt 
falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde. Om nødvendigt kan 
Kommissionen i samarbejde med 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr og Rådet fra sag til sag afgøre, om 
et produkt falder ind under definitionen af 
medicinsk udstyr eller tilbehør til 
medicinsk udstyr. Da det i visse tilfælde er 
svært at skelne mellem medicinsk udstyr 
og kosmetiske produkter, bør der i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning nr. 
1223/2009 af 30. november 2009 om 
kosmetiske produkter ligeledes indføres en 
mulighed for at træffe en EU-dækkende 
afgørelse vedrørende et produkts retlige 
status.

Or. de

Begrundelse

Det må ikke være Kommissionens ansvar alene at bestemme, hvilken klasse et produkt skal 
tildeles. Der er i den forbindelse behov for udførlig rådgivning, i tilfælde af at der opstår 
problemer.

Ændringsforslag 156
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Uregulerede ikke-invasive 
anordninger som f.eks. ikke-korrigerende 
kontaktlinser med kosmetisk formål kan 
forårsage sundhedsmæssige 
komplikationer – som f.eks. mikrobiel 
keratitis – hvis de ikke fremstilles eller 
anvendes korrekt. Der skal indføres 
passende sikkerhedsstandarder til at 
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beskytte forbrugernes sikkerhed, såfremt 
de vælger at anvende disse produkter.  

Or. en

Ændringsforslag 157
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Produkter, der anvendes i 
forbindelse med tapning og behandling af 
blod, skal opfylde de krav, der er fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/98/EF af 27. januar 2003 om 
fastsættelse af standarder for kvaliteten og 
sikkerheden ved tapning, testning, 
behandling, opbevaring og distribution af 
humant blod og blodkomponenter og om 
ændring af direktiv 2001/83/EF.

Or. de

Begrundelse

For medicinsk udstyr, der er tilladt og anvendes inden for dette område, finder endnu seks 
EU-retsgrundlag anvendelse. Kravene i disse er ofte strengere end kravene i denne 
forordning. De pågældende standarder må ikke lempes.

Ændringsforslag 158
Linda McAvan

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Reklamer for skønhedsoperationer 
bør reguleres bedre for at sikre, at 
patienterne er fuldt ud klar over såvel 
risici som fordele. Medlemsstaterne bør 
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navnlig overveje at forbyde reklamer for 
kosmetiske implantater, således som det 
allerede er gjort i Frankrig og Belgien. 

Or. en

Begrundelse

Reklamer for skønhedsoperationer som brystimplantater indebærer en risiko for at 
bagatellisere disse indgreb. Visse medlemsstater har forbudt reklamer for 
skønhedsoperationer, og der er allerede et forbud mod at reklamere for receptpligtige 
lægemidler i EU.

Ændringsforslag 159
Nora Berra

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der hersker videnskabelig usikkerhed 
om de risici og fordele, der er forbundet 
med nanomaterialer, der anvendes til 
medicinsk udstyr. For at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, varers frie 
bevægelighed og fabrikanters retssikkerhed 
er der brug for en ensartet definition af 
nanomaterialer baseret på Kommissionens 
henstilling 2011/696/EF af 18. oktober 
2011 om definitionen af nanomaterialer 
med den nødvendige fleksibilitet til at 
tilpasse denne definition til den 
videnskabelige og tekniske udvikling og 
efterfølgende reguleringsmæssige 
udvikling på EU-plan og på internationalt 
plan. Fabrikanterne bør ved konstruktion 
og fremstilling af medicinsk udstyr udvise 
særlig omhu, når de anvender 
nanopartikler, der kan frigøres til den 
menneskelige krop, og dette udstyr bør 
være underlagt de strengeste 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer.

(13) Der hersker videnskabelig usikkerhed 
om de risici og fordele, der er forbundet 
med nanomaterialer, der anvendes til 
medicinsk udstyr. For at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, varers frie 
bevægelighed og fabrikanters retssikkerhed 
er der brug for en ensartet definition af 
nanomaterialer baseret på Kommissionens 
henstilling 2011/696/EF af 18. oktober 
2011 om definitionen af nanomaterialer 
med den nødvendige fleksibilitet til at
tilpasse denne definition til den 
videnskabelige og tekniske udvikling og 
efterfølgende reguleringsmæssige 
udvikling på EU-plan og på internationalt 
plan. Fabrikanterne bør ved konstruktion 
og fremstilling af medicinsk udstyr udvise 
særlig omhu, når de anvender 
nanopartikler, som bevidst skal frigøres i
den menneskelige krop, og som bør være 
underlagt de strengeste 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer.

Or. en
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Ændringsforslag 160
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der hersker videnskabelig usikkerhed 
om de risici og fordele, der er forbundet 
med nanomaterialer, der anvendes til 
medicinsk udstyr. For at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, varers frie 
bevægelighed og fabrikanters retssikkerhed 
er der brug for en ensartet definition af 
nanomaterialer baseret på Kommissionens 
henstilling 2011/696/EF af 18. oktober 
2011 om definitionen af nanomaterialer 
med den nødvendige fleksibilitet til at 
tilpasse denne definition til den 
videnskabelige og tekniske udvikling og 
efterfølgende reguleringsmæssige 
udvikling på EU-plan og på internationalt 
plan. Fabrikanterne bør ved konstruktion 
og fremstilling af medicinsk udstyr udvise 
særlig omhu, når de anvender 
nanopartikler, der kan frigøres til den 
menneskelige krop, og dette udstyr bør 
være underlagt de strengeste 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer.

(13) Der hersker videnskabelig usikkerhed 
om de risici og fordele, der er forbundet 
med nanomaterialer, der anvendes til 
medicinsk udstyr. For at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, varers frie 
bevægelighed og fabrikanters retssikkerhed 
er der brug for en ensartet definition af 
nanomaterialer baseret på Kommissionens 
henstilling 2011/696/EF af 18. oktober 
2011 om definitionen af nanomaterialer 
med den nødvendige fleksibilitet til at 
tilpasse denne definition til den 
videnskabelige og tekniske udvikling og 
efterfølgende reguleringsmæssige 
udvikling på EU-plan og på internationalt 
plan. Fabrikanterne bør ved konstruktion 
og fremstilling af medicinsk udstyr udvise 
særlig omhu, når de anvender 
nanopartikler, der kan frigøres til den 
menneskelige krop, og dette udstyr bør 
være underlagt de strengeste 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer
og de samme standarder.

Or. sl

Ændringsforslag 161
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der hersker videnskabelig usikkerhed 
om de risici og fordele, der er forbundet 

(13) Der hersker videnskabelig usikkerhed 
om de risici og fordele, der er forbundet 
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med nanomaterialer, der anvendes til 
medicinsk udstyr. For at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, varers frie 
bevægelighed og fabrikanters retssikkerhed 
er der brug for en ensartet definition af 
nanomaterialer baseret på Kommissionens 
henstilling 2011/696/EF af 18. oktober 
2011 om definitionen af nanomaterialer 
med den nødvendige fleksibilitet til at 
tilpasse denne definition til den 
videnskabelige og tekniske udvikling og 
efterfølgende reguleringsmæssige 
udvikling på EU-plan og på internationalt 
plan. Fabrikanterne bør ved konstruktion 
og fremstilling af medicinsk udstyr udvise 
særlig omhu, når de anvender 
nanopartikler, der kan frigøres til den 
menneskelige krop, og dette udstyr bør 
være underlagt de strengeste 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer.

med nanomaterialer, der anvendes til 
medicinsk udstyr. For at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, varers frie 
bevægelighed og fabrikanters retssikkerhed 
er der brug for en ensartet definition af 
nanomaterialer baseret på Kommissionens 
henstilling 2011/696/EF af 18. oktober 
2011 om definitionen af nanomaterialer 
med den nødvendige fleksibilitet til at 
tilpasse denne definition til den 
videnskabelige og tekniske udvikling og 
efterfølgende reguleringsmæssige 
udvikling på EU-plan og på internationalt 
plan. Fabrikanterne bør ved konstruktion, 
fremstilling og
overensstemmelsesvurderinger af 
medicinsk udstyr tage hensyn til 
supplerende grundlæggende krav til det 
anvendte nanomateriale samt til dets 
anvendelse i den pågældende gruppe af 
udstyr og udvise særlig omhu, når de 
anvender nanopartikler, der udtrykkeligt er 
bestemt til at frigøres i den menneskelige 
krop, og dette udstyr bør være underlagt de 
strengeste 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer.

Or. de

Begrundelse

Medicinsk udstyr indeholder ofte nanomaterialer, uden at det er til fare for patienten. Ved 
klassificeringen af medicinsk udstyr med nanomaterialer bør der derfor tages hensyn til 
nanomaterialernes tiltænkte virkning.

Ændringsforslag 162
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Medicinsk udstyr, som anvendes til 
donering af substanser af menneskelig 
oprindelse, og deres efterfølgende 
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anvendelse til behandling, skal overholde 
EU's lovgivning om folkesundhed og sikre 
mindstestandarder for kvalitet og 
sikkerhed, herunder direktiv 2002/98/EF 
af 27. januar 2003 om fastsættelse af 
standarder for kvaliteten og sikkerheden 
ved tapning, testning, behandling, 
opbevaring og distribution af humant blod 
og blodkomponenter og yderligere 
direktiver.

Or. en

Begrundelse

Medicinsk udstyr, der anvendes til tapning, opbevaring, testning og behandling af blod, som 
f.eks. udstyr, der anvendes til afarese, skal allerede overholde seks yderligere EU-retsakter 
om folkesundhed. Eksisterende lovgivning sikrer, at blod og blodkomponenter fra udstyret er 
at en vis høj standard, eftersom dette udstyr i sig selv allerede er underlagt de højeste 
standarder og kontrolmekanismer for patientsikkerhed.

Ændringsforslag 163
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) For så vidt angår udstyr, der består 
af mere end en implantabel del, 
eksempelvis hofteimplantater, bør det 
sikres, at dele fra forskellige fabrikanter 
er kompatible, med henblik på at undgå 
udskiftning af den funktionelle del af 
udstyret og dermed unødvendige risici og 
ulemper for patienterne. Kommissionen 
bør undersøge behovet for yderligere 
foranstaltninger for at sikre, at 
ækvivalente dele til hofteimplantater fra 
forskellige fabrikanter er kompatible, i 
betragtning af, at hofteoperationer oftest 
udføres på ældre, for hvem 
helbredsrisikoen ved en operation er 
større.
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Or. en

Ændringsforslag 164
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det bør tydeligt fastlægges, hvilke 
generelle forpligtelser der påhviler de 
forskellige erhvervsdrivende, herunder 
importører og distributører, som fastsat i de 
nye lovgivningsmæssige rammer for 
markedsføring af produkter, uden at det 
berører de specifikke betingelser, der er 
fastsat i de forskellige dele af denne 
forordning, for at gøre de juridiske krav 
lettere at forstå og dermed forbedre de 
relevante aktørers overholdelse af 
lovgivningen.

(24) Det bør tydeligt fastlægges, hvilke 
generelle forpligtelser der påhviler de 
forskellige erhvervsdrivende, herunder 
importører og distributører, som fastsat i de 
nye lovgivningsmæssige rammer for 
markedsføring af produkter, uden at det 
berører de specifikke betingelser, der er 
fastsat i de forskellige dele af denne 
forordning, for at gøre de juridiske krav 
lettere at forstå og dermed forbedre de 
relevante aktørers overholdelse af 
lovgivningen. Der bør etableres vilkår, 
som giver små og mellemstore 
virksomheder med intelligent 
specialisering lettere adgang til dette 
marked.

Or. sl

Ændringsforslag 165
Nora Berra

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) For at sikre, at risikoen for skade 
samt risikoen for, at fabrikanten går 
konkurs, ikke overgår til patienter, der 
skades af medicinsk udstyr, og at 
betalerne hæfter for omkostningerne for 
behandlingen, er fabrikanterne 
forpligtede til at tegne ansvarsforsikring 
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med en passende mindstedækning.

Or. en

Ændringsforslag 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) For at sikre, at risikoen for skade 
samt risikoen for, at fabrikanten går 
konkurs, ikke overgår til patienter, der 
skades af medicinsk udstyr, er 
fabrikanterne forpligtede til at tegne 
ansvarsforsikring med en passende 
dækning.

Or. en

Ændringsforslag 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) For at sikre, at patienter, der har 
lidt skade, får erstatning for sådan skade,
og for at afbøde, at fabrikanten går 
konkurs, bør fabrikanterne være 
forpligtede til at tegne ansvarsforsikring 
med en passende mindstedækning.

Or. en

Begrundelse

Ansvarsforsikring med en passende mindstedækning sikrer, at risikoen for skade samt 
risikoen for, at fabrikanten går konkurs, overgår fra de patienter, der har lidt skade, og de 
betalere, der hæfter for omkostningerne for behandlingen.
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Ændringsforslag 168
Pat the Cope Gallagher

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Den sagkyndige person skal have et 
acceptabelt kvalifikationsniveau, 
herunder uddannelseskrav, erfaring og en 
faglig registreret titel. Et eksempel på en 
sådan faglig registrering, navnlig for 
ingeniører, kan være, at den kvalificerede 
person har opfyldt de nationale krav til 
Eur Ing, som er EU's faglige registrerede 
ingeniørtitel.

Or. en

Ændringsforslag 169
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) I den videnskabelige udtalelse af 15. 
april 2010 om sikkerheden ved oparbejdet 
medicinsk udstyr beregnet til engangsbrug 
fra Den Videnskabelige Komité for Nye og 
Nyligt Identificerede Sundhedsrisici, der er 
oprettet ved Kommissionens afgørelse 
2008/721/EF af 5. august 2008 om 
oprettelse af en rådgivningsstruktur 
bestående af videnskabelige komitéer og 
eksperter inden for forbrugersikkerhed, 
folkesundhed og miljø og om ophævelse af 
afgørelse 2004/210/EF, og i 
Kommissionens rapport af 27. august 2010 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
spørgsmålet om oparbejdning af medicinsk 
udstyr i Den Europæiske Union i 

(31) I den videnskabelige udtalelse af 15. 
april 2010 om sikkerheden ved oparbejdet 
medicinsk udstyr beregnet til engangsbrug 
fra Den Videnskabelige Komité for Nye og 
Nyligt Identificerede Sundhedsrisici, der er
oprettet ved Kommissionens afgørelse 
2008/721/EF af 5. august 2008 om 
oprettelse af en rådgivningsstruktur 
bestående af videnskabelige komitéer og 
eksperter inden for forbrugersikkerhed, 
folkesundhed og miljø og om ophævelse af 
afgørelse 2004/210/EF, og i
Kommissionens rapport af 27. august 2010 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
spørgsmålet om oparbejdning af medicinsk 
udstyr i Den Europæiske Union i 
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overensstemmelse med artikel 12a i 
direktiv 93/42/EØF, efterspørges regler på 
området for oparbejdning af engangsudstyr 
for at sikre et højt sundheds- og 
sikkerhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at der åbnes mulighed for at 
videreudvikle denne praksis på klare 
betingelser. Ved oparbejdning af 
engangsudstyr ændres udstyrets formål, og 
oparbejderne bør derfor betragtes som 
fabrikanter af det oparbejdede udstyr.

overensstemmelse med artikel 12a i 
direktiv 93/42/EØF, efterspørges regler på 
området for oparbejdning af engangsudstyr 
for at sikre et højt sundheds- og 
sikkerhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at der åbnes mulighed for at 
videreudvikle denne praksis på klare 
betingelser. Ved oparbejdning af 
engangsudstyr ændres udstyrets formål, og 
oparbejderne bør derfor betragtes som 
fabrikanter af det oparbejdede udstyr.
Oparbejdning af implantabelt medicinsk 
engangsudstyr og af kirurgisk invasivt 
engangsudstyr er forbudt.

Or. fr

Ændringsforslag 170
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) I den videnskabelige udtalelse af 15. 
april 2010 om sikkerheden ved oparbejdet
medicinsk udstyr beregnet til engangsbrug 
fra Den Videnskabelige Komité for Nye 
og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici,
der er oprettet ved Kommissionens 
afgørelse 2008/721/EF af 5. august 2008 
om oprettelse af en rådgivningsstruktur 
bestående af videnskabelige komitéer og
eksperter inden for forbrugersikkerhed, 
folkesundhed og miljø og om ophævelse 
af afgørelse 2004/210/EF, og i 
Kommissionens rapport af 27. august 
2010 til Europa-Parlamentet og Rådet om 
spørgsmålet om oparbejdning af 
medicinsk udstyr i Den Europæiske 
Union i overensstemmelse med artikel 12a 
i direktiv 93/42/EØF, efterspørges regler 
på området for oparbejdning af 
engangsudstyr for at sikre et højt 
sundheds- og 

(31) For at overholde 
affaldshåndteringshierarkiet i direktiv 
2008/98/EF bør alt udstyr i reglen være 
genanvendeligt, og fabrikanten bør selv 
give en begrundelse på grundlag af 
tilstrækkelige videnskabelige beviser –
vedrørende en patients eller en anden 
brugers sikkerhed – med henblik på 
undtagelse fra denne regel.
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sikkerhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at der åbnes mulighed for at 
videreudvikle denne praksis på klare 
betingelser. Ved oparbejdning af 
engangsudstyr ændres udstyrets formål, 
og oparbejderne bør derfor betragtes som 
fabrikanter af det oparbejdede udstyr.

Or. en

Begrundelse

Medicinsk engangsudstyr afstedkommer en enorm mængde affald, som til tider er giftigt. De 
økologiske og monetære omkostninger ved håndteringen af dette affald lægges således oven i 
de omkostninger, som fremstillingen, godkendelsen og adgangen til udstyret allerede har 
medført, hvilket er i strid med et bæredygtigt sundhedssystem.

Ændringsforslag 171
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) I den videnskabelige udtalelse af 15. 
april 2010 om sikkerheden ved oparbejdet 
medicinsk udstyr beregnet til engangsbrug 
fra Den Videnskabelige Komité for Nye og 
Nyligt Identificerede Sundhedsrisici, der er 
oprettet ved Kommissionens afgørelse 
2008/721/EF af 5. august 2008 om 
oprettelse af en rådgivningsstruktur 
bestående af videnskabelige komitéer og 
eksperter inden for forbrugersikkerhed,
folkesundhed og miljø og om ophævelse af 
afgørelse 2004/210/EF, og i 
Kommissionens rapport af 27. august 2010 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
spørgsmålet om oparbejdning af medicinsk 
udstyr i Den Europæiske Union i 
overensstemmelse med artikel 12a i 
direktiv 93/42/EØF, efterspørges regler på 
området for oparbejdning af engangsudstyr 
for at sikre et højt sundheds- og 
sikkerhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 

(31) I den videnskabelige udtalelse af 15. 
april 2010 om sikkerheden ved oparbejdet 
medicinsk udstyr beregnet til engangsbrug 
fra Den Videnskabelige Komité for Nye og 
Nyligt Identificerede Sundhedsrisici, der er 
oprettet ved Kommissionens afgørelse 
2008/721/EF af 5. august 2008 om 
oprettelse af en rådgivningsstruktur 
bestående af videnskabelige komitéer og 
eksperter inden for forbrugersikkerhed, 
folkesundhed og miljø og om ophævelse af 
afgørelse 2004/210/EF, og i 
Kommissionens rapport af 27. august 2010 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
spørgsmålet om oparbejdning af medicinsk 
udstyr i Den Europæiske Union i 
overensstemmelse med artikel 12a i 
direktiv 93/42/EØF, efterspørges regler på 
området for oparbejdning af engangsudstyr 
for at sikre et højt sundheds- og 
sikkerhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
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med at der åbnes mulighed for at 
videreudvikle denne praksis på klare 
betingelser. Ved oparbejdning af 
engangsudstyr ændres udstyrets formål, og 
oparbejderne bør derfor betragtes som 
fabrikanter af det oparbejdede udstyr.

med at der åbnes mulighed for at 
videreudvikle denne praksis på klare 
betingelser. Ved oparbejdning af 
engangsudstyr ændres udstyrets formål, og 
oparbejderne bør derfor betragtes som 
fabrikanter af det oparbejdede udstyr.
Medicinsk udstyr til engangsbrug, hvorom 
det på forhånd vides, at det udgør en 
sikkerhedsrisiko, må ikke oparbejdes. Der 
udfærdiges en liste over udstyr, der udgør 
en sådan risiko.

Or. cs

Ændringsforslag 172
Nora Berra

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) I den videnskabelige udtalelse af 15. 
april 2010 om sikkerheden ved oparbejdet 
medicinsk udstyr beregnet til engangsbrug 
fra Den Videnskabelige Komité for Nye og 
Nyligt Identificerede Sundhedsrisici, der er 
oprettet ved Kommissionens afgørelse 
2008/721/EF af 5. august 2008 om 
oprettelse af en rådgivningsstruktur 
bestående af videnskabelige komitéer og 
eksperter inden for forbrugersikkerhed, 
folkesundhed og miljø og om ophævelse af 
afgørelse 2004/210/EF, og i 
Kommissionens rapport af 27. august 2010 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
spørgsmålet om oparbejdning af medicinsk 
udstyr i Den Europæiske Union i 
overensstemmelse med artikel 12a i 
direktiv 93/42/EØF, efterspørges regler på 
området for oparbejdning af engangsudstyr 
for at sikre et højt sundheds- og 
sikkerhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at der åbnes mulighed for at 
videreudvikle denne praksis på klare 
betingelser. Ved oparbejdning af 

(31) I den videnskabelige udtalelse af 15. 
april 2010 om sikkerheden ved oparbejdet 
medicinsk udstyr beregnet til engangsbrug 
fra Den Videnskabelige Komité for Nye og 
Nyligt Identificerede Sundhedsrisici, der er 
oprettet ved Kommissionens afgørelse 
2008/721/EF af 5. august 2008 om 
oprettelse af en rådgivningsstruktur 
bestående af videnskabelige komitéer og 
eksperter inden for forbrugersikkerhed, 
folkesundhed og miljø og om ophævelse af 
afgørelse 2004/210/EF, og i 
Kommissionens rapport af 27. august 2010 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
spørgsmålet om oparbejdning af medicinsk 
udstyr i Den Europæiske Union i 
overensstemmelse med artikel 12a i 
direktiv 93/42/EØF, efterspørges regler på 
området for oparbejdning af engangsudstyr 
for at sikre et højt sundheds- og 
sikkerhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at der åbnes mulighed for at 
videreudvikle denne praksis på klare 
betingelser. Ved oparbejdning af 
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engangsudstyr ændres udstyrets formål, og 
oparbejderne bør derfor betragtes som 
fabrikanter af det oparbejdede udstyr.

engangsudstyr ændres udstyrets formål, og 
oparbejderne bør derfor betragtes som 
fabrikanter af det oparbejdede udstyr. For 
at præcisere yderligere er det kun "udstyr 
beregnet til engangsbrug", der skal 
oparbejdes, og ikke "engangsudstyr". 
Med hensyn til oparbejdning bør 
"flergangsudstyr", "udstyr beregnet til 
engangsbrug" og "engangsudstyr" derfor 
defineres i denne forordning, og termerne 
bør skelnes fra hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 173
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Da engangsudstyr og 
oparbejdningen deraf er meget 
kompliceret i hele EU, er det først og 
fremmest vigtigt at overveje de 
konsekvenser, som en betydelig politisk 
ændring kan have for sikkerheden for 
patienter, klinikere og andre 
interessenter. Der bør derfor først 
gennemføres en pålidelig og gennemsigtig 
konsekvensanalyse, der tager højde for de 
økonomiske, sociale (herunder 
sundhedssystemmæssige) og 
miljømæssige konsekvenser af politiske 
tiltag eller mangel på tiltag. Såfremt 
konsekvensanalysen viser sig at være 
gennemførlig, bør resultaterne forelægges 
i en rapport til alle relevante interessenter.

Or. en

Begrundelse

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa  IIb devices still have 
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the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such scientific 
evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, clinicians, 
manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative changes it is 
recommended that an impact assessment first be conducted that studies and analyses the 
advantages and disadvantages that could result to public safety.

Ændringsforslag 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Patienter, der får implanteret et udstyr, 
bør gives væsentlige informationer om det 
implanterede udstyr, der gør det muligt at 
identificere udstyret, og som indeholder 
alle nødvendige advarsler eller 
forholdsregler, f.eks. angivelse af, om 
udstyret er foreneligt med visse former for 
diagnostisk udstyr eller med scannere, der 
anvendes til sikkerhedskontrol.

(32) Patienter, der får implanteret et udstyr, 
bør om muligt på forhånd gives 
væsentlige informationer om det 
implanterede udstyr, der gør det muligt at 
identificere udstyret, og som indeholder 
alle nødvendige advarsler eller 
forholdsregler, f.eks. angivelse af, om 
udstyret er foreneligt med visse former for 
diagnostisk udstyr eller med scannere, der 
anvendes til sikkerhedskontrol.

Or. en

Ændringsforslag 175
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Patienter, der får implanteret et udstyr, 
bør gives væsentlige informationer om det 
implanterede udstyr, der gør det muligt at 
identificere udstyret, og som indeholder 
alle nødvendige advarsler eller 
forholdsregler, f.eks. angivelse af, om 
udstyret er foreneligt med visse former for 

(32) Patienter, der får implanteret et udstyr, 
bør gives væsentlige informationer om det 
implanterede udstyr, der gør det muligt at 
identificere udstyret, og som indeholder
oplysninger om udstyrets vigtigste 
egenskaber, potentielle bivirkninger, en 
advarsel om potentielle sundhedsrisici, 
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diagnostisk udstyr eller med scannere, der 
anvendes til sikkerhedskontrol.

oplysninger om opfølgende 
efterbehandling og alle nødvendige 
advarsler eller forholdsregler, f.eks. 
angivelse af, om udstyret er foreneligt med 
visse former for diagnostisk udstyr eller 
med scannere, der anvendes til 
sikkerhedskontrol.

Or. en

Ændringsforslag 176
Peter Liese

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medicinsk udstyr bør som hovedregel 
være forsynet med CE-mærkningen, som 
viser, at det er i overensstemmelse med 
denne forordning, således at det frit kan 
omsættes inden for Unionen og ibrugtages 
i overensstemmelse med sit formål. 
Medlemsstaterne bør ikke af grunde, der 
vedrører kravene i denne forordning, skabe 
hindringer for omsætning eller 
ibrugtagning.

(33) Medicinsk udstyr bør som hovedregel 
være forsynet med CE-mærkningen, som 
viser, at det er i overensstemmelse med 
denne forordning, således at det frit kan 
omsættes inden for Unionen og ibrugtages 
i overensstemmelse med sit formål. 
Medlemsstaterne bør ikke af grunde, der 
vedrører kravene i denne forordning, skabe 
hindringer for omsætning eller 
ibrugtagning. Medlemsstaterne bør dog 
kunne beslutte, om de vil begrænse 
anvendelsen af en specifik type medicinsk 
udstyr vedrørende aspekter, der ikke er 
omfattet af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 177
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Muligheden for at spore medicinsk (34) Muligheden for at spore medicinsk 
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udstyr ved hjælp af et system for unik 
udstyrsidentifikation (UDI) baseret på 
internationale retningslinjer bør i høj grad 
øge effektiviteten af medicinsk udstyrs 
sikkerhed, efter at det er bragt i omsætning, 
som følge af forbedret indberetning af 
forhold, målrettede sikkerhedsrelaterede 
korrigerende handlinger og bedre 
overvågning fra de kompetente 
myndigheders side. Det bør også bidrage til 
at mindske lægefejl og til at bekæmpe 
forfalsket udstyr. Anvendelsen af UDI-
systemet bør også forbedre hospitalernes 
indkøbspolitik og lagerstyring.

udstyr ved hjælp af et system for unik 
udstyrsidentifikation (UDI) baseret på 
internationale retningslinjer bør i høj grad 
øge effektiviteten af medicinsk udstyrs 
sikkerhed, efter at det er bragt i omsætning, 
som følge af forbedret indberetning af 
forhold, målrettede sikkerhedsrelaterede 
korrigerende handlinger og bedre 
overvågning fra de kompetente 
myndigheders side. Det bør også bidrage til 
at mindske lægefejl og til at bekæmpe 
forfalsket udstyr. Anvendelsen af UDI-
systemet bør også forbedre hospitalernes 
indkøbspolitik og lagerstyring og være 
kompatibel med 
sikkerhedsforanstaltningerne som fastlagt 
i direktiv 2011/62/EU.

Or. fr

Ændringsforslag 178
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Muligheden for at spore medicinsk 
udstyr ved hjælp af et system for unik 
udstyrsidentifikation (UDI) baseret på 
internationale retningslinjer bør i høj grad 
øge effektiviteten af medicinsk udstyrs 
sikkerhed, efter at det er bragt i omsætning, 
som følge af forbedret indberetning af 
forhold, målrettede sikkerhedsrelaterede 
korrigerende handlinger og bedre 
overvågning fra de kompetente 
myndigheders side. Det bør også bidrage til 
at mindske lægefejl og til at bekæmpe 
forfalsket udstyr. Anvendelsen af UDI-
systemet bør også forbedre hospitalernes 
indkøbspolitik og lagerstyring.

(34) Muligheden for at spore medicinsk 
udstyr ved hjælp af et system for unik 
udstyrsidentifikation (UDI) baseret på 
internationale retningslinjer bør i høj grad 
øge effektiviteten af medicinsk udstyrs 
sikkerhed, efter at det er bragt i omsætning, 
som følge af forbedret indberetning af 
forhold, målrettede sikkerhedsrelaterede 
korrigerende handlinger og bedre 
overvågning fra de kompetente 
myndigheders side. Det bør også bidrage til 
at mindske lægefejl og til at bekæmpe 
forfalsket udstyr. Anvendelsen af UDI-
systemet bør også forbedre hospitalernes
og farmaceuternes indkøbspolitik og 
lagerstyring og være kompatibel med de 
øvrige autentificeringssystemer, som 
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allerede findes i disse omgivelser.

Or. fr

Begrundelse

Der bør indføres et elektronisk autentificeringssystem for lægemidler på baggrund af 
direktivet om forfalskede lægemidler. Det er vigtigt, at systemet til medicinsk udstyr og 
systemet til lægemidler er kompatible for at undgå betydelige byrder for de aktører i 
forsyningskæden, som arbejder med begge typer produkter.

Ændringsforslag 179
Peter Liese

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Muligheden for at spore medicinsk 
udstyr ved hjælp af et system for unik 
udstyrsidentifikation (UDI) baseret på 
internationale retningslinjer bør i høj grad 
øge effektiviteten af medicinsk udstyrs 
sikkerhed, efter at det er bragt i omsætning, 
som følge af forbedret indberetning af 
forhold, målrettede sikkerhedsrelaterede 
korrigerende handlinger og bedre 
overvågning fra de kompetente 
myndigheders side. Det bør også bidrage til 
at mindske lægefejl og til at bekæmpe 
forfalsket udstyr. Anvendelsen af UDI-
systemet bør også forbedre hospitalernes 
indkøbspolitik og lagerstyring.

(34) Muligheden for at spore medicinsk 
udstyr ved hjælp af et system for unik 
udstyrsidentifikation (UDI) baseret på 
internationale retningslinjer bør i høj grad 
øge effektiviteten af medicinsk udstyrs 
sikkerhed, efter at det er bragt i omsætning, 
som følge af forbedret indberetning af 
forhold, målrettede sikkerhedsrelaterede 
korrigerende handlinger og bedre 
overvågning fra de kompetente 
myndigheders side. Det bør også bidrage til 
at mindske lægefejl og til at bekæmpe 
forfalsket udstyr. Anvendelsen af UDI-
systemet bør også forbedre hospitalernes, 
grossisternes og apotekernes
indkøbspolitik og lagerstyring og være 
kompatibel med andre 
autentificeringssystemer, som allerede 
findes sådanne steder.

Or. en

Begrundelse

Der vil sandsynligvis blive indført et elektronisk autentificeringssystem for lægemidler i 
henhold til direktivet om forfalskede lægemidler. Det er vigtigt, at systemerne for medicinsk 
udstyr og lægemidler er kompatible. Ellers vil dette medføre en betydelig og muligvis 
uhåndterbar byrde for agenterne i den forsyningskæde, som arbejder med begge typer 
produkter.
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Ændringsforslag 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Det er nødvendigt med 
gennemsigtighed og bedre information for 
at styrke patienters og sundhedspersoners 
indflydelse og sætte dem i stand til at 
træffe informerede beslutninger og for at 
skabe et solidt grundlag for 
lovgivningsmæssige beslutninger og 
opbygge tilliden til lovgivningssystemet.

(35) Det er nødvendigt med 
gennemsigtighed og tydelig og ikke-
reklamemæssig information for at styrke 
patienters og sundhedspersoners 
indflydelse og sætte dem i stand til at 
træffe informerede beslutninger og for at 
skabe et solidt grundlag for 
lovgivningsmæssige beslutninger og 
opbygge tilliden til lovgivningssystemet.

Or. en

Ændringsforslag 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Det er nødvendigt med 
gennemsigtighed og bedre information for 
at styrke patienters og sundhedspersoners 
indflydelse og sætte dem i stand til at 
træffe informerede beslutninger og for at 
skabe et solidt grundlag for 
lovgivningsmæssige beslutninger og 
opbygge tilliden til lovgivningssystemet.

(35) Det er nødvendigt med 
gennemsigtighed og information, som er 
forståelig, pålidelig, objektiv, 
lettilgængelig og ikke-reklamemæssig, for 
at styrke patienters og sundhedspersoners 
indflydelse og sætte dem i stand til at 
træffe informerede beslutninger og for at 
skabe et solidt grundlag for 
lovgivningsmæssige beslutninger og 
opbygge tilliden til lovgivningssystemet.

Or. en
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Ændringsforslag 182
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Eudameds elektroniske systemer 
vedrørende udstyr på markedet, relevante 
erhvervsdrivende og attester bør gøre det 
muligt for offentligheden at være 
velinformeret om udstyr på EU-markedet. 
Det elektroniske system for kliniske 
afprøvninger bør være et redskab til 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
bør give sponsorer mulighed for på frivillig 
basis at indgive én enkelt ansøgning for 
flere medlemsstater og for i givet fald at 
indberette alvorlige hændelser. Det 
elektroniske system for overvågning bør 
gøre det muligt for fabrikanterne at 
indberette alvorlige forhold og andre 
indberetningspligtige hændelser og støtte 
koordineringen af de nationale kompetente 
myndigheders vurdering heraf. Det 
elektroniske system vedrørende 
markedstilsyn bør være et redskab til 
udveksling af oplysninger mellem 
kompetente myndigheder.

(37) Eudameds elektroniske systemer 
vedrørende udstyr på markedet, relevante 
erhvervsdrivende og attester bør gøre det 
muligt for offentligheden at være 
velinformeret om udstyr på EU-markedet. 
Det elektroniske system for kliniske 
afprøvninger bør være et redskab til 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
bør give sponsorer mulighed for på frivillig 
basis at indgive én enkelt ansøgning for 
flere medlemsstater og for i givet fald at 
indberette alvorlige hændelser. Det 
elektroniske system for overvågning bør 
gøre det muligt for fabrikanterne at 
indberette alvorlige forhold og andre 
indberetningspligtige hændelser og støtte 
koordineringen af de nationale kompetente 
myndigheders vurdering heraf. Det 
elektroniske system vedrørende 
markedstilsyn bør være et redskab til 
udveksling af oplysninger mellem 
kompetente myndigheder.
Sundhedspersoner og offentligheden bør 
have adgang til et regelmæssigt overblik 
over overvågnings- og 
markedstilsynsoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Det vil være en fordel for sundhedspersoner og offentligheden at få et overblik over 
overvågnings- og markedstilsynsoplysninger. Eftersom sådanne oplysninger skal håndteres 
som følsomme oplysninger, er MDCG det rette forum til at forsyne den europæiske database 
med disse.

Ændringsforslag 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Eudameds elektroniske systemer
vedrørende udstyr på markedet, relevante 
erhvervsdrivende og attester bør gøre det 
muligt for offentligheden at være 
velinformeret om udstyr på EU-markedet. 
Det elektroniske system for kliniske 
afprøvninger bør være et redskab til 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
bør give sponsorer mulighed for på frivillig 
basis at indgive én enkelt ansøgning for 
flere medlemsstater og for i givet fald at 
indberette alvorlige hændelser. Det 
elektroniske system for overvågning bør 
gøre det muligt for fabrikanterne at 
indberette alvorlige forhold og andre 
indberetningspligtige hændelser og støtte 
koordineringen af de nationale kompetente 
myndigheders vurdering heraf. Det 
elektroniske system vedrørende 
markedstilsyn bør være et redskab til 
udveksling af oplysninger mellem 
kompetente myndigheder.

(37) Eudameds elektroniske systemer bør 
gøre det muligt for offentligheden at være 
velinformeret om udstyr på EU-markedet. 
Det er af afgørende betydning, at 
offentligheden og sundhedspersoner har 
tilstrækkelig adgang til de dele af 
Eudameds elektroniske systemer, der 
indeholder centrale oplysninger om 
medicinsk udstyr, som kan udgøre en 
risiko for folkesundheden og den 
offentlige sikkerhed. Adgang til data bør 
gives på anmodning i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 1049/2001. Det 
elektroniske system for kliniske 
afprøvninger bør være et redskab til 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
bør give sponsorer mulighed for på frivillig 
basis at indgive én enkelt ansøgning for 
flere medlemsstater og for i givet fald at 
indberette alvorlige hændelser. Det 
elektroniske system for overvågning bør 
gøre det muligt for fabrikanterne at 
indberette alvorlige forhold og andre 
indberetningspligtige hændelser og støtte 
koordineringen af de nationale kompetente 
myndigheders vurdering heraf. Det 
elektroniske system vedrørende 
markedstilsyn bør være et redskab til 
udveksling af oplysninger mellem 
kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Dette stemmer overens med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 
af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter.

Ændringsforslag 184
Zofija Mazej Kukovič
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Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For medicinsk højrisikoudstyr bør 
fabrikanterne sammenfatte de vigtigste 
aspekter af udstyrets sikkerhed og ydeevne 
og resultatet af den kliniske evaluering i et 
dokument, som bør være offentligt 
tilgængeligt.

(39) For medicinsk højrisikoudstyr bør 
fabrikanterne af hensyn til øget 
gennemsigtighed sammenfatte de vigtigste 
aspekter af udstyrets sikkerhed og ydeevne 
og resultatet af den kliniske evaluering i et 
dokument, som bør være offentligt 
tilgængeligt.

Or. sl

Ændringsforslag 185
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For medicinsk højrisikoudstyr bør 
fabrikanterne sammenfatte de vigtigste 
aspekter af udstyrets sikkerhed og ydeevne 
og resultatet af den kliniske evaluering i et 
dokument, som bør være offentligt 
tilgængeligt.

(39) For medicinsk højrisikoudstyr bør 
fabrikanterne udarbejde en rapport om 
aspekterne af udstyrets sikkerhed og 
ydeevne og resultatet af den kliniske 
evaluering. Et sammendrag af sikkerheds-
og ydeevnerapporten bør være offentligt 
tilgængeligt.

Or. en

Ændringsforslag 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For medicinsk højrisikoudstyr bør 
fabrikanterne sammenfatte de vigtigste 

(39) For medicinsk højrisikoudstyr bør 
fabrikanterne forsyne den nationale 
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aspekter af udstyrets sikkerhed og ydeevne 
og resultatet af den kliniske evaluering i 
et dokument, som bør være offentligt 
tilgængeligt.

myndighed eller agenturet, alt efter hvad 
der er relevant, som er involveret i 
markedsføringstilladelsesproceduren, med 
en fuld rapport om udstyrets 
sikkerhedsmæssige og kliniske ydeevne. 
Den fulde rapport og et sammendrag af 
denne bør være offentligt tilgængeligt via 
Eudamed.

Or. en

Ændringsforslag 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Hvad angår invasivt udstyr, som har 
en diagnosticerings- og målefunktion, bør 
medlemsstaterne træffe de fornødne 
foranstaltninger til at forebygge fare for 
infektion og mikrobiel kontaminering 
mellem patienter. Det kræver, at 
medlemsstaterne fjerner kendte eller 
forudsigelige farer for patientsikkerheden 
bl.a. ved at anbefale de mest sikre 
niveauer og protokoller for desinficering 
og tilser, at de faktisk efterleveres af 
brugere og sundhedsinstitutioner. I 
henhold til bestemmelserne i artikel 74 i 
denne forordning sikrer Kommissionen, 
at disse forebyggende sundhedsmæssige 
foranstaltninger er hensigtsmæssige.

Or. fr

Begrundelse

Nyere kliniske vurderinger viser en betydelig fare for overførsel fra patient til patient af 
smittebærere af sygdomme i kategorien seksuelt overførte infektioner (papillomavirus, herpes, 
hapatitis m.fl.). Afvigelser i praksis fra protokoller tilpasset patientsikkerheden i forbindelse 
med dette udstyr har medført inficering af patienter og sommetider dødsfald.
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Ændringsforslag 188
Nora Berra

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) For så vidt angår medicinsk 
højrisikoudstyr bør myndighederne på et 
tidligt tidspunkt underrettes om udstyr, der 
er omfattet af en 
overensstemmelsesvurdering, og de bør af
videnskabeligt underbyggede grunde have 
ret til at foretage en grundig gennemgang 
af de bemyndigede organers foreløbige
vurdering, navnlig hvad angår nyt udstyr, 
udstyr, hvortil der anvendes en ny 
teknologi, udstyr, der tilhører en 
udstyrskategori med forhøjet frekvens af 
alvorlige forhold, eller udstyr, hvor der er 
konstateret store forskelle i forskellige 
bemyndigede organers 
overensstemmelsesvurderinger for stort set 
ens udstyr. Den proces, der er fastsat i 
denne forordning, forhindrer ikke en 
fabrikant i frivilligt at underrette en 
kompetent myndighed om, at han har til 
hensigt at ansøge om en 
overensstemmelsesvurdering for et 
medicinsk højrisikoudstyr, før han indgiver 
ansøgningen til det bemyndigede organ.

(42) For så vidt angår innovativt medicinsk 
højrisikoudstyr bør de kompetente 
myndigheder på et tidligt tidspunkt 
underrettes om udstyr, der er omfattet af en 
overensstemmelsesvurdering, og de bør i 
mangel af en fælles teknisk specifikation 
eller vejledning for gennemførelsen af 
den kliniske vurdering have ret til at
vurdere kliniske oplysninger og fortsætte 
med en videnskabelig vurdering, navnlig 
hvad angår nyt udstyr, udstyr, hvortil der 
anvendes en ny teknologi, udstyr, der 
tilhører en udstyrskategori med forhøjet 
frekvens af alvorlige forhold, eller udstyr, 
hvor der er konstateret store forskelle i 
forskellige bemyndigede organers 
overensstemmelsesvurderinger for stort set 
ens udstyr. Den proces, der er fastsat i 
denne forordning, forhindrer ikke en 
fabrikant i frivilligt at underrette en 
kompetent myndighed om, at han har til 
hensigt at ansøge om en 
overensstemmelsesvurdering for et 
medicinsk højrisikoudstyr, før han indgiver 
ansøgningen til det bemyndigede organ.

Or. en

Ændringsforslag 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) For så vidt angår medicinsk 
højrisikoudstyr bør myndighederne på et 

(42) For så vidt angår medicinsk 
højrisikoudstyr bør de kompetente 
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tidligt tidspunkt underrettes om udstyr, der 
er omfattet af en 
overensstemmelsesvurdering, og de bør af 
videnskabeligt underbyggede grunde have 
ret til at foretage en grundig gennemgang 
af de bemyndigede organers foreløbige 
vurdering, navnlig hvad angår nyt udstyr, 
udstyr, hvortil der anvendes en ny 
teknologi, udstyr, der tilhører en 
udstyrskategori med forhøjet frekvens af 
alvorlige forhold, eller udstyr, hvor der er 
konstateret store forskelle i forskellige 
bemyndigede organers 
overensstemmelsesvurderinger for stort set 
ens udstyr. Den proces, der er fastsat i 
denne forordning, forhindrer ikke en 
fabrikant i frivilligt at underrette en 
kompetent myndighed om, at han har til 
hensigt at ansøge om en 
overensstemmelsesvurdering for et 
medicinsk højrisikoudstyr, før han indgiver 
ansøgningen til det bemyndigede organ.

myndigheder på et tidligt tidspunkt 
underrettes om udstyr, der er omfattet af en 
overensstemmelsesvurdering, og de bør af 
videnskabeligt underbyggede grunde have 
ret til at foretage en grundig gennemgang 
af de bemyndigede organers foreløbige 
vurdering, navnlig hvad angår nyt udstyr, 
udstyr, hvortil der anvendes en ny 
teknologi, udstyr, der tilhører en 
udstyrskategori med forhøjet frekvens af 
alvorlige forhold, eller udstyr, hvor der er 
konstateret store forskelle i forskellige 
bemyndigede organers 
overensstemmelsesvurderinger for stort set 
ens udstyr. Den proces, der er fastsat i 
denne forordning, forhindrer ikke en 
fabrikant i frivilligt at underrette en 
kompetent myndighed om, at han har til 
hensigt at ansøge om en 
overensstemmelsesvurdering for et 
medicinsk højrisikoudstyr, før han indgiver 
ansøgningen til det bemyndigede organ.

Or. en

Ændringsforslag 190
Nora Berra

Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) Fabrikanter af højrisikoudstyr, som 
er påvirket af den videnskabelige 
vurdering, bør rådgives med hensyn til en 
hensigtsmæssig vurdering af deres udstyrs 
overensstemmelse, navnlig med hensyn til 
de kliniske data, som skal anvendes til den 
kliniske vurdering. Denne videnskabelige 
rådgivning bør gives af det videnskabelige 
rådgivende organ eller et EU-
referencelaboratorium og offentliggøres i 
en offentlig database.

Or. en
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Ændringsforslag 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) 
Overensstemmelsesvurderingsproceduren 
bør ikke omfatte alle typer udstyr. Der bør 
indføres en hurtig centraliseret 
markedsføringstilladelsesprocedure for:
- implantabelt udstyr og aktivt terapeutisk 
udstyr beregnet til at blive anvendt i 
direkte kontakt med hjertet, det centrale 
kredsløb eller centralnervesystemet
- udstyr beregnet til at blive implanteret 
ved rygsøjle, hofte, skulder og knæ bortset 
fra osteosynteseinstrumenter og -tilbehør
- implantabelt og invasivt udstyr til 
kosmetiske formål.
Der bør indføres en hurtig decentraliseret 
markedsføringstilladelsesprocedure for alt 
andet udstyr i klasse IIb og klasse III.

Or. xm

Begrundelse

Regulerings- og markedsføringsmæssig succes på EU's marked er ofte en forudsætning for 
yderligere støtte til at komme ind på det amerikanske marked. Det aktuelle 
overensstemmelsesvurderingssystem opfordrer den amerikanske Food and Drug 
Administration (FDA) til gratis at bruge EU's marked som en storstilet klinisk afprøvning og 
EU's borgere som forsøgskaniner. Dette giver EU's arbejdstagere og sundhedsforsikringer en
konkurrencemæssig ulempe, når der opstår uønskede hændelser, hvilket dermed påvirker 
EU's globale produktivitet og konkurrenceevne negativt.

Ændringsforslag 192
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 44



AM\935943DA.doc 33/93 PE510.741v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) 
Overensstemmelsesvurderingsproceduren 
for udstyr i klasse I bør som regel 
gennemføres på fabrikanternes eneansvar, 
idet risikoen i forbindelse med sådanne 
produkter er lille. For medicinsk udstyr i 
klasse IIa, IIb og III bør det være 
obligatorisk at inddrage et bemyndiget 
organ i passende omfang, og for medicinsk 
udstyr i klasse III bør konstruktion og 
fremstilling på forhånd være udtrykkeligt 
godkendt, før det bringes i omsætning.

(44) 
Overensstemmelsesvurderingsproceduren 
for udstyr i klasse I bør som regel 
gennemføres på fabrikanternes eneansvar, 
idet risikoen i forbindelse med sådanne 
produkter er lille. For medicinsk udstyr i 
klasse IIa, IIb og III bør det være 
obligatorisk at inddrage et bemyndiget 
organ i passende omfang, og for medicinsk 
udstyr i klasse III bør konstruktion og 
fremstilling på forhånd være udtrykkeligt 
godkendt, før det bringes i omsætning.
Stramninger af klassifikationen af 
produkter forudsætter en tilstrækkeligt 
lang overgangsperiode. Særligt for 
pålideligt og problemfrit udstyr, som har 
været på markedet i årtier, vil 
unødvendige yderligere 
kontrolforpligtelser være forstyrrende. 
Det vil være mere hensigtsmæssigt at 
bruge disse ressourcer på innovation.

Or. fi

Ændringsforslag 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) 
Overensstemmelsesvurderingsproceduren 
for udstyr i klasse I bør som regel 
gennemføres på fabrikanternes eneansvar, 
idet risikoen i forbindelse med sådanne 
produkter er lille. For medicinsk udstyr i 
klasse IIa, IIb og III bør det være 
obligatorisk at inddrage et bemyndiget 
organ i passende omfang, og for medicinsk 
udstyr i klasse III bør konstruktion og 
fremstilling på forhånd være udtrykkeligt 

(44) 
Overensstemmelsesvurderingsproceduren 
for udstyr i klasse I bør som regel 
gennemføres på fabrikanternes eneansvar, 
idet risikoen i forbindelse med sådanne 
produkter er lille. For medicinsk udstyr i 
klasse IIa, IIb og III skal det være 
obligatorisk at inddrage et bemyndiget 
organ i passende omfang, og for medicinsk 
udstyr i klasse III bør konstruktion og 
fremstilling på forhånd være udtrykkeligt 



PE510.741v01-00 34/93 AM\935943DA.doc

DA

godkendt, før det bringes i omsætning. godkendt, før det bringes i omsætning.

Or. en

Ændringsforslag 194
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) 
Overensstemmelsesvurderingsproceduren 
for udstyr i klasse I bør som regel 
gennemføres på fabrikanternes eneansvar, 
idet risikoen i forbindelse med sådanne 
produkter er lille. For medicinsk udstyr i 
klasse IIa, IIb og III bør det være 
obligatorisk at inddrage et bemyndiget 
organ i passende omfang, og for medicinsk 
udstyr i klasse III bør konstruktion og 
fremstilling på forhånd være udtrykkeligt 
godkendt, før det bringes i omsætning.

(44) 
Overensstemmelsesvurderingsproceduren 
for udstyr i klasse I bør som regel 
gennemføres på fabrikanternes eneansvar, 
idet risikoen i forbindelse med sådanne 
produkter er lille. For medicinsk udstyr i 
klasse IIa, IIb og III bør streng kontrol fra
et bemyndiget organ være obligatorisk, og 
for medicinsk udstyr i klasse III bør 
konstruktion og fremstilling på forhånd 
være udtrykkeligt godkendt, før det bringes 
i omsætning.

Or. fr

Ændringsforslag 195
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) 
Overensstemmelsesvurderingsprocedurern
e bør forenkles og strømlines, mens 
kravene til de vurderinger, som de 
bemyndigede organer skal foretage, bør 
være klart defineret for at sikre lige vilkår.

(45) 
Overensstemmelsesvurderingsprocedurern
e bør styrkes og strømlines, mens kravene 
til de vurderinger, som de bemyndigede 
organer skal foretage, bør være klart 
defineret for at sikre lige vilkår.

Or. fr
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Ændringsforslag 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46a) Af hensyn til markedssikkerheden 
har alle fysiske eller juridiske personer ret 
til i god tro at offentliggøre eller udbrede 
oplysninger om kendsgerninger, data eller 
handlinger, når vedkommende mener, at 
manglende kendskab til disse 
kendsgerninger, data eller handlinger kan 
true sundheden eller miljøet.

Or. xm

Begrundelse

Denne betragtning har til formål at beskytte informanter.

Ændringsforslag 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Bestemmelserne om kliniske 
afprøvninger bør være i overensstemmelse 
med de vigtigste internationale 
retningslinjer på dette område, såsom den 
internationale ISO-standard 14155:2011 
om god klinisk praksis for klinisk 
afprøvning af medicinsk udstyr til brug på 
mennesker og den seneste (2008) version 
af Verdenslægesammenslutningens 
Helsingforserklæring om etiske principper 
for medicinsk forskning med mennesker, 
for at sikre, at kliniske afprøvninger, der 
foretages i Unionen, er anerkendt andre 
steder, og at kliniske afprøvninger, der 
foretages uden for Unionen i 

(47) Bestemmelserne om kliniske 
afprøvninger bør være i overensstemmelse 
med de vigtigste internationale 
retningslinjer på dette område, såsom den 
internationale ISO-standard 14155:2011
eller en senere version af denne om god 
klinisk praksis for klinisk afprøvning af 
medicinsk udstyr til brug på mennesker og 
den seneste version af 
Verdenslægesammenslutningens 
Helsingforserklæring om etiske principper 
for medicinsk forskning med mennesker, 
for at sikre, at kliniske afprøvninger, der 
foretages i Unionen, er anerkendt andre 
steder, og at kliniske afprøvninger, der 
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overensstemmelse med internationale 
retningslinjer, kan anerkendes i henhold til 
denne forordning.

foretages uden for Unionen i 
overensstemmelse med internationale 
retningslinjer, kan anerkendes i henhold til 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Der bør oprettes et elektronisk system 
på EU-plan for at sikre, at alle kliniske 
afprøvninger registreres i en offentligt 
tilgængelig database. For at beskytte retten 
til beskyttelse af personoplysninger, som 
anerkendes ved artikel 8 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, bør der ikke registres 
personoplysninger om forsøgspersoner, der 
deltager i en klinisk afprøvning, i det 
elektroniske system. For at sikre synergier 
med området for kliniske forsøg med 
lægemidler bør det elektroniske system for 
kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr 
være interoperabelt med den EU-database, 
der skal oprettes for kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler.

(48) Der bør oprettes et elektronisk system 
på EU-plan for at sikre, at alle kliniske 
afprøvninger registreres i en offentligt 
tilgængelig database. For at beskytte retten 
til beskyttelse af personoplysninger, som 
anerkendes ved artikel 8 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, bør der ikke registres 
personoplysninger om forsøgspersoner, der 
deltager i en klinisk afprøvning, i det 
elektroniske system. For at sikre synergier 
med området for kliniske forsøg med 
lægemidler bør det elektroniske system for 
kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr 
være interoperabelt med den EU-database
samt den amerikanske Food and Drug 
Administrations database 
www.clinicaltrials.gov, der skal oprettes 
for kliniske forsøg med humanmedicinske 
lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Visse kliniske afprøvninger foretages med samme udstyr og/eller samme kliniske 
forsøgsprotokol i både USA og EU. Gennemsigtigheden over for patienter, som deltager i 
kliniske afprøvninger, og myndigheder kan styrkes ved at gøre oplysningerne tilgængelige i 
begge databaser.
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Ændringsforslag 199
Peter Liese

Forslag til forordning
Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48a) Kliniske afprøvninger og andre 
undersøgelser af kliniske vurderinger, der 
omfatter risici for de personer, der er 
genstand for undersøgelserne, bør kun 
tillades efter en etisk komités vurdering og 
godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 200
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Sponsorer bør indberette visse
hændelser, der indtræffer under kliniske 
afprøvninger, til de berørte medlemsstater, 
som bør have mulighed for at afbryde eller 
suspendere afprøvninger, hvis det anses for 
nødvendigt for at sikre en høj grad af 
beskyttelse af de forsøgspersoner, der 
deltager i en klinisk afprøvning. Denne 
information bør sendes til de øvrige 
medlemsstater.

(50) Sponsorer bør indberette hændelser, 
der indtræffer under kliniske afprøvninger, 
til de berørte medlemsstater, som skal have 
mulighed for at afbryde eller suspendere 
afprøvninger, hvis det anses for nødvendigt 
for at sikre en høj grad af beskyttelse af de 
forsøgspersoner, der deltager i en klinisk 
afprøvning. Denne information skal sendes 
til de øvrige medlemsstater, MDCG og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 50
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Sponsorer bør indberette visse 
hændelser, der indtræffer under kliniske 
afprøvninger, til de berørte medlemsstater, 
som bør have mulighed for at afbryde eller 
suspendere afprøvninger, hvis det anses for 
nødvendigt for at sikre en høj grad af 
beskyttelse af de forsøgspersoner, der 
deltager i en klinisk afprøvning. Denne 
information bør sendes til de øvrige 
medlemsstater.

(50) Sponsorer bør indberette visse 
hændelser, herunder alvorlige uønskede 
hændelser vedrørende udstyret, hændelser 
vedrørende udstyret og mangler 
vedrørende udstyret, der indtræffer under 
kliniske afprøvninger, til de berørte 
medlemsstater, som bør have mulighed for 
at afbryde eller suspendere afprøvninger, 
hvis det anses for nødvendigt for at sikre 
en høj grad af beskyttelse af de 
forsøgspersoner, der deltager i en klinisk 
afprøvning. Denne information bør sendes 
til de øvrige medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Denne formulering bringer teksten i overensstemmelse med ISO 14155 om god klinisk praksis 
for klinisk undersøgelse af medicinsk udstyr til brug på mennesker.

Ændringsforslag 202
Peter Liese

Forslag til forordning
Betragtning 51 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48a) Kliniske afprøvninger, der omfatter 
risici for de personer, der er genstand for 
undersøgelserne, bør kun tillades efter en 
etisk komités vurdering og godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med debatten om forordningen om kliniske forsøg. Ordføreren mener, at den 
etiske komités rolle skal styrkes.
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Ændringsforslag 203
Peter Liese

Forslag til forordning
Betragtning 51 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51b) Der bør oprettes strenge regler for 
personer, som ikke kan give oplyst 
samtykke, som f.eks. børn og personer 
uden handleevne, på samme niveau som i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/20/EF af 4. april 2001 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om 
anvendelse af god klinisk praksis ved 
gennemførelse af kliniske forsøg med 
lægemidler til human brug.
¹ EUT L 121 af 1.5.2001, s. 34.

Or. en

Begrundelse

Sammenlignet med forslaget om kliniske forsøg med lægemidler er bestemmelserne om 
kliniske afprøvninger meget svage og upræcise. Kliniske afprøvninger kan indebære en 
betydelig risiko for patienten, f.eks. hvis prøven tages med spinalpunktur. Bestemmelserne 
skal derfor angives. Hensigten med forslaget er som minimum at fastholde den 
standardbeskyttelse, som siden 2001 er garanteret for kliniske forsøg med lægemidler gennem 
direktiv 2001/20/EF.

Ændringsforslag 204
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Sundhedspersoner og patienter bør 
gives mulighed for at indberette formodede 
alvorlige forhold på nationalt plan ved 
hjælp af harmoniserede formater. De 
nationale kompetente myndigheder bør 
underrette fabrikanterne og dele 

(53) Sundhedspersoner og patienter bør 
gives mulighed for at indberette formodede 
alvorlige forhold på nationalt plan ved 
hjælp af harmoniserede formater og 
garantere anonymitet, hvor det er 
relevant. De nationale kompetente 
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oplysningerne med kompetente 
myndigheder i andre medlemsstater, når de 
bekræfter, at der er indtruffet et alvorligt 
forhold, for at mindske risikoen for 
gentagelser.

myndigheder bør underrette fabrikanterne 
og dele oplysningerne med kompetente 
myndigheder i andre medlemsstater, når de 
bekræfter, at der er indtruffet et alvorligt 
forhold, for at mindske risikoen for 
gentagelser.

Or. en

Begrundelse

Overvågningsprocedurerne i kapitel VII fungerer kun korrekt, hvis sundhedspersoner føler, at 
de kan indberette hændelser uden frygt for gengældelse. Under visse omstændigheder kan det 
være nødvendigt at beskytte anonyme informanter for at sikre fuldstændig og ærlig 
indberetning af hændelser.

Ændringsforslag 205
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Sundhedspersoner og patienter bør
gives mulighed for at indberette formodede 
alvorlige forhold på nationalt plan ved 
hjælp af harmoniserede formater. De 
nationale kompetente myndigheder bør
underrette fabrikanterne og dele 
oplysningerne med kompetente 
myndigheder i andre medlemsstater, når de 
bekræfter, at der er indtruffet et alvorligt 
forhold, for at mindske risikoen for 
gentagelser.

(53) Sundhedspersoner og patienter skal
gives mulighed for at indberette formodede 
alvorlige forhold på nationalt plan ved 
hjælp af harmoniserede formater. De 
nationale kompetente myndigheder skal
underrette fabrikanterne og, om 
nødvendigt, deres dattervirksomheder og 
underleverandører og dele oplysningerne 
med kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater, andre medlemsstater, 
MDCG og Kommissionen, når de 
bekræfter, at der er indtruffet et alvorligt 
forhold, for at mindske risikoen for 
gentagelser.

Or. en

Ændringsforslag 206
Zofija Mazej Kukovič
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Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Vurderingen af indberettede alvorlige 
forhold og sikkerhedsrelaterede 
korrigerende handlinger bør gennemføres 
på nationalt plan, men der bør sikres 
koordinering, hvis lignende forhold er 
indtruffet, eller hvis der skal gennemføres 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger i mere end én medlemsstat, med 
det formål at dele ressourcerne og sikre 
konsistens med hensyn til den korrigerende 
handling.

(54) Vurderingen af indberettede alvorlige 
forhold og sikkerhedsrelaterede 
korrigerende handlinger bør gennemføres 
på nationalt plan, men hvis lignende 
forhold er indtruffet, eller hvis der skal 
gennemføres sikkerhedsrelaterede 
korrigerende handlinger i mere end én 
medlemsstat, bør der sikres koordinering,
med det formål at dele ressourcerne og 
sikre konsistens med hensyn til den 
korrigerende handling, og 
gennemsigtighed i procedurerne.

Or. sl

Ændringsforslag 207
Nora Berra

Forslag til forordning
Betragtning 54 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54a) Fabrikanter bør løbende indberette 
medicinsk udstyr klassificeret som klasse 
III med hensyn til de data, som er 
relevante for forholdet mellem fordele og 
risici, samt befolkningens eksponering for 
at vurdere, om der er behov for 
foranstaltninger vedrørende det 
medicinske udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 208
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 55
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Der bør sondres klart mellem 
indberetning af alvorlige hændelser i 
forbindelse med kliniske afprøvninger og 
indberetning af alvorlige forhold, efter at 
medicinsk udstyr er bragt i omsætning, for 
at undgå dobbelt indberetning.

(55) Der bør sondres klart mellem 
indberetning af alvorlige hændelser i 
forbindelse med kliniske afprøvninger og 
indberetning af alvorlige forhold, efter at 
medicinsk udstyr er bragt i omsætning.

Or. en

Ændringsforslag 209
Nora Berra

Forslag til forordning
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) Denne forordning bør indeholde 
bestemmelser om markedstilsyn for at 
styrke de nationale kompetente 
myndigheders rettigheder og forpligtelser, 
for at sikre en effektiv koordinering af 
deres markedstilsynsaktiviteter og for at 
præcisere de gældende procedurer.

(56) Denne forordning bør indeholde 
bestemmelser om markedstilsyn for at 
styrke de nationale kompetente 
myndigheders rettigheder og forpligtelser, 
for at sikre en effektiv koordinering af 
deres markedstilsynsaktiviteter og for at 
præcisere de gældende procedurer.
Kommissionen bør tydeligt definere, 
hvordan disse inspektioner skal 
gennemføres, for at sikre en fuldstændig 
og harmoniseret gennemførelse i 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 210
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57a) Medlemsstaterne opfordres til at 
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fastsætte og håndhæve mærkbare 
sanktioner for fabrikanter, der svindler og 
snyder med medicinsk udstyr. 
Sanktionerne bør være mindst lige så 
store som de indtægtsmæssige gevinster 
ved svindlen eller snyderiet. Sanktioner 
kan også omfatte fængselsstraf.

Or. da

Ændringsforslag 211
Nora Berra

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Der bør nedsættes et ekspertudvalg, 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr (MDCG), bestående af personer, 
der udpeges af medlemsstaterne på 
grundlag af deres rolle og ekspertise på 
området for medicinsk udstyr og medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik; gruppen bør 
varetage de opgaver, der pålægges den ved 
denne forordning, og ved forordning (EU) 
[.../...] om medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik, rådgive Kommissionen og bistå 
Kommissionen og medlemsstaterne med at 
sikre en ensartet gennemførelse af denne 
forordning.

(59) Der bør nedsættes et ekspertudvalg, 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr (MDCG), bestående af personer, 
der udpeges af medlemsstaterne på 
grundlag af deres rolle og ekspertise på 
området for medicinsk udstyr og medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik; gruppen bør 
varetage de opgaver, der pålægges den ved 
denne forordning, og ved forordning (EU) 
[.../...] om medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik, rådgive Kommissionen og bistå 
Kommissionen og medlemsstaterne med at 
sikre en ensartet gennemførelse af denne 
forordning. Dette ekspertudvalg bør støttes 
af et videnskabeligt rådgivende organ 
bestående af ekspertpaneler for specifikke 
medicinske fagområder for at gå videre 
med vurderingen af højrisikoudstyr og 
give retningslinjer og fælles tekniske 
specifikationer for kliniske evalueringer.

Or. en

Ændringsforslag 212
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 59 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59a) Der bør oprettes en europæisk 
rådgivende gruppe for medicinsk udstyr 
(MDAG) bestående af repræsentanter fra 
sammenslutninger af patienter, klinikere, 
sygeplejersker, plejere og ledere af 
sundhedsfaciliteter samt andre relevante 
fora med en repræsentant for 
Kommissionen som formand, som skal 
rådgive MDCG om de tekniske, 
videnskabelige, sociale og økonomiske 
aspekter af at bringe det medicinske udsyr 
i omsætning samt aspekter af medicinsk 
teknologi og dermed forbundne tjenester i 
Unionen, som den pålægges i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Kommissionen bør yde videnskabelig, 
teknisk og logistisk støtte til den 
koordinerende nationale myndighed og 
sikre, at lovgivningen om medicinsk udstyr 
bliver effektivt gennemført på EU-plan på 
basis af sund videnskabelig rådgivning.

(61) Kommissionen bør yde videnskabelig, 
teknisk og logistisk støtte til den 
koordinerende nationale myndighed og 
sikre, at lovgivningen om medicinsk udstyr 
bliver effektivt og ensartet gennemført på 
EU-plan på basis af sund videnskabelig 
rådgivning.

Or. en

Ændringsforslag 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Betragtning 63
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) Denne forordning overholder de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder anerkender, navnlig respekt for 
den menneskelige værdighed, respekt for 
menneskets integritet, beskyttelse af 
personoplysninger, frihed for kunst og 
videnskab, frihed til at drive virksomhed 
og ejendomsretten. Denne forordning bør 
anvendes af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med disse rettigheder og 
principper.

(63) Denne forordning overholder de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder anerkender, navnlig respekt for 
den menneskelige værdighed, respekt for 
menneskets integritet, princippet om frit 
og informeret samtykke, beskyttelse af 
personoplysninger, frihed for kunst og 
videnskab, frihed til at drive virksomhed 
og ejendomsretten samt 
menneskerettighedskonventionen. Denne 
forordning bør anvendes af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
disse rettigheder og principper.

Or. en

Ændringsforslag 215
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) For at opretholde et højt 
beskyttelsesniveau for sundhed og
sikkerhed bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
vedrørende de produkter, der er omfattet af 
denne forordning, og som svarer til 
medicinsk udstyr, men som ikke 
nødvendigvis har et medicinsk formål;
tilpasning af definitionen af nanomaterialer 
til den tekniske udvikling og til 
udviklingen på EU-plan og på 
internationalt plan; tilpasning til den 
tekniske udvikling af de generelle krav til 
sikkerhed og ydeevne, af de elementer, der 
skal behandles i den tekniske 
dokumentation, af mindstekravet til 

(64) For at opretholde et højt 
beskyttelsesniveau for sundhed og 
sikkerhed bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
vedrørende de produkter, der er omfattet af 
denne forordning, og som svarer til 
medicinsk udstyr, men som ikke 
nødvendigvis har et medicinsk formål;
tilpasning af definitionen af nanomaterialer 
til den tekniske udvikling og til 
udviklingen på EU-plan og på 
internationalt plan; tilpasning til den 
tekniske udvikling af de generelle krav til 
sikkerhed og ydeevne, af de elementer, der 
skal behandles i den tekniske 
dokumentation, af mindstekravet til 
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indholdet af EF-
overensstemmelseserklæringen og af 
attester udstedt af bemyndigede organer, af 
de mindstekrav, som de bemyndigede 
organer skal opfylde, af 
klassificeringsreglerne, af 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
og af den dokumentation, der skal 
indgives, for at få godkendt kliniske 
afprøvninger; oprettelse af UDI-systemet;
de oplysninger, der skal forelægges, for at 
registrere medicinsk udstyr og visse 
erhvervsdrivende; struktur og størrelse af 
gebyrer for udpegelse og overvågning af 
bemyndigede organer; de offentligt 
tilgængelige oplysninger om kliniske 
afprøvninger; vedtagelsen af forebyggende 
sundhedsforanstaltninger på EU-plan;
kriterier for EU-referencelaboratorier og 
deres opgaver samt struktur og størrelse af 
gebyrerne for de videnskabelige udtalelser, 
de afgiver. Det er især vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og passende 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

indholdet af EF-
overensstemmelseserklæringen og af 
attester udstedt af bemyndigede organer, af 
de mindstekrav, som de bemyndigede 
organer skal opfylde, af 
klassificeringsreglerne, af 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
og af den dokumentation, der skal 
indgives, for at få godkendt kliniske 
afprøvninger; oprettelse af UDI-systemet;
de oplysninger, der skal forelægges, for at 
registrere medicinsk udstyr og visse 
erhvervsdrivende; struktur og størrelse af 
gebyrer for udpegelse og overvågning af 
bemyndigede organer; de offentligt 
tilgængelige oplysninger om kliniske 
afprøvninger; vedtagelsen af forebyggende 
sundhedsforanstaltninger på EU-plan;
kriterier for EU-referencelaboratorier og 
deres opgaver samt struktur og størrelse af 
gebyrerne for de videnskabelige udtalelser, 
de afgiver. Referencelaboratorierne skal 
sætte fokus på post-market-aktiviteter, 
hvorved deres aktiviteter også støtter 
myndighedernes aktiviteter. For
referencelaboratoriernes vedkommende
skal fremhæves uafhængighed og en klar 
definition af deres opgaver. Det er særlig 
vigtigt, at Kommissionen foretager 
passende høringer i forbindelse med sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af de 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet. Det er især vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og passende 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. fi
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Ændringsforslag 216
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) For at opretholde et højt 
beskyttelsesniveau for sundhed og 
sikkerhed bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
vedrørende de produkter, der er omfattet af 
denne forordning, og som svarer til 
medicinsk udstyr, men som ikke 
nødvendigvis har et medicinsk formål;
tilpasning af definitionen af nanomaterialer 
til den tekniske udvikling og til 
udviklingen på EU-plan og på 
internationalt plan; tilpasning til den 
tekniske udvikling af de generelle krav til 
sikkerhed og ydeevne, af de elementer, der 
skal behandles i den tekniske 
dokumentation, af mindstekravet til 
indholdet af EF-
overensstemmelseserklæringen og af 
attester udstedt af bemyndigede organer, af 
de mindstekrav, som de bemyndigede 
organer skal opfylde, af 
klassificeringsreglerne, af 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
og af den dokumentation, der skal 
indgives, for at få godkendt kliniske 
afprøvninger; oprettelse af UDI-systemet;
de oplysninger, der skal forelægges, for at 
registrere medicinsk udstyr og visse 
erhvervsdrivende; struktur og størrelse af 
gebyrer for udpegelse og overvågning af 
bemyndigede organer; de offentligt 
tilgængelige oplysninger om kliniske 
afprøvninger; vedtagelsen af forebyggende 
sundhedsforanstaltninger på EU-plan;
kriterier for EU-referencelaboratorier og 
deres opgaver samt struktur og størrelse af 
gebyrerne for de videnskabelige udtalelser, 

(64) For at opretholde et højt 
beskyttelsesniveau for sundhed og 
sikkerhed bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
vedrørende de produkter, der er omfattet af 
denne forordning, og som svarer til 
medicinsk udstyr, men som ikke 
nødvendigvis har et medicinsk formål;
tilpasning af definitionen af nanomaterialer 
til den tekniske udvikling og til 
udviklingen på EU-plan og på 
internationalt plan; tilpasning til den 
tekniske udvikling af de generelle krav til 
sikkerhed og ydeevne, af de elementer, der 
skal behandles i den tekniske 
dokumentation, af mindstekravet til 
indholdet af EF-
overensstemmelseserklæringen og af 
attester udstedt af bemyndigede organer, af 
de krav, som de bemyndigede organer skal 
opfylde, af klassificeringsreglerne, af 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
og af den dokumentation, der skal 
indgives, for at få godkendt kliniske 
afprøvninger; oprettelse af UDI-systemet;
de oplysninger, der skal forelægges, for at 
registrere medicinsk udstyr og visse 
erhvervsdrivende; struktur og størrelse af 
gebyrer for udpegelse og overvågning af 
bemyndigede organer; de offentligt 
tilgængelige oplysninger om kliniske 
afprøvninger; vedtagelsen af forebyggende 
sundhedsforanstaltninger på EU-plan;
kriterier for EU-referencelaboratorier og 
deres opgaver samt struktur og størrelse af 
gebyrerne for de videnskabelige udtalelser, 
de afgiver. Det er især vigtigt, at 
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de afgiver. Det er især vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og passende 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og passende 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. de

Begrundelse

For at fastsætte fælles krav til bemyndigede organer i alle medlemsstater og sikre fair og lige 
betingelser bør "mindstekrav" erstattes med "krav" til de bemyndigede organer. Derudover er 
denne terminologi for de bemyndigede organer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 
og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF.

Ændringsforslag 217
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) For at opretholde et højt 
beskyttelsesniveau for sundhed og 
sikkerhed bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
vedrørende de produkter, der er omfattet af 
denne forordning, og som svarer til 
medicinsk udstyr, men som ikke 
nødvendigvis har et medicinsk formål;
tilpasning af definitionen af nanomaterialer 
til den tekniske udvikling og til 
udviklingen på EU-plan og på 
internationalt plan; tilpasning til den 
tekniske udvikling af de generelle krav til 
sikkerhed og ydeevne, af de elementer, der 
skal behandles i den tekniske
dokumentation, af mindstekravet til 
indholdet af EF-
overensstemmelseserklæringen og af 

(64) For at opretholde et højt 
beskyttelsesniveau for sundhed og 
sikkerhed bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
vedrørende de produkter, der er omfattet af 
denne forordning, og som svarer til 
medicinsk udstyr, men som ikke 
nødvendigvis har et medicinsk formål;
tilpasning af definitionen af nanomaterialer 
til den tekniske udvikling og til 
udviklingen på EU-plan og på 
internationalt plan; klassificeringsregler og
dokumentation, der skal indgives, for at få 
godkendt kliniske afprøvninger; oprettelse 
af UDI-systemet; de oplysninger, der skal 
forelægges, for at registrere medicinsk 
udstyr og visse erhvervsdrivende; struktur 
og størrelse af gebyrer for udpegelse og 
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attester udstedt af bemyndigede organer, 
af de mindstekrav, som de bemyndigede 
organer skal opfylde, af 
klassificeringsreglerne, af 
overensstemmelsesvurderingsprocedurern
e og af den dokumentation, der skal 
indgives, for at få godkendt kliniske 
afprøvninger; oprettelse af UDI-systemet;
de oplysninger, der skal forelægges, for at 
registrere medicinsk udstyr og visse 
erhvervsdrivende; struktur og størrelse af 
gebyrer for udpegelse og overvågning af 
bemyndigede organer; de offentligt 
tilgængelige oplysninger om kliniske 
afprøvninger; vedtagelsen af forebyggende 
sundhedsforanstaltninger på EU-plan;
kriterier for EU-referencelaboratorier og 
deres opgaver samt struktur og størrelse af 
gebyrerne for de videnskabelige udtalelser, 
de afgiver. Det er især vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og passende 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

overvågning af bemyndigede organer; de 
offentligt tilgængelige oplysninger om 
kliniske afprøvninger; vedtagelsen af 
forebyggende sundhedsforanstaltninger på 
EU-plan; kriterier for EU-
referencelaboratorier og deres opgaver 
samt struktur og størrelse af gebyrerne for 
de videnskabelige udtalelser, de afgiver.
De væsentligste elementer i denne 
forordning, såsom de generelle krav til 
sikkerhed og ydeevne, elementer indeholdt 
i den tekniske dokumentation samt 
mindstekravene til indhold i EU-
overensstemmelseserklæringen kan kun 
ændres gennem den almindelige 
lovgivningsprocedure. Det er især vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og passende 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. cs

Ændringsforslag 218
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) For at opretholde et højt 
beskyttelsesniveau for sundhed og 
sikkerhed bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
vedrørende de produkter, der er omfattet af 
denne forordning, og som svarer til 

(64) For at opretholde et højt 
beskyttelsesniveau for sundhed og 
sikkerhed bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
vedrørende de produkter, der er omfattet af 
denne forordning, og som svarer til 
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medicinsk udstyr, men som ikke 
nødvendigvis har et medicinsk formål;
tilpasning af definitionen af nanomaterialer 
til den tekniske udvikling og til 
udviklingen på EU-plan og på 
internationalt plan; tilpasning til den 
tekniske udvikling af de generelle krav til 
sikkerhed og ydeevne, af de elementer, der 
skal behandles i den tekniske 
dokumentation, af mindstekravet til 
indholdet af EF-
overensstemmelseserklæringen og af 
attester udstedt af bemyndigede organer, af 
de mindstekrav, som de bemyndigede 
organer skal opfylde, af 
klassificeringsreglerne, af 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
og af den dokumentation, der skal 
indgives, for at få godkendt kliniske 
afprøvninger; oprettelse af UDI-systemet;
de oplysninger, der skal forelægges, for at 
registrere medicinsk udstyr og visse 
erhvervsdrivende; struktur og størrelse af 
gebyrer for udpegelse og overvågning af 
bemyndigede organer; de offentligt 
tilgængelige oplysninger om kliniske 
afprøvninger; vedtagelsen af forebyggende 
sundhedsforanstaltninger på EU-plan;
kriterier for EU-referencelaboratorier og 
deres opgaver samt struktur og størrelse af 
gebyrerne for de videnskabelige udtalelser, 
de afgiver. Det er især vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og passende 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

medicinsk udstyr, men som ikke 
nødvendigvis har et medicinsk formål;
tilpasning af definitionen af nanomaterialer 
til den tekniske udvikling og til 
udviklingen på EU-plan og på 
internationalt plan; tilpasning til den 
tekniske udvikling af de generelle krav til 
sikkerhed og ydeevne, af de elementer, der 
skal behandles i den tekniske 
dokumentation, af mindstekravet til 
indholdet af EF-
overensstemmelseserklæringen og af 
attester udstedt af bemyndigede organer, af 
de mindstekrav, som de bemyndigede 
organer skal opfylde, af 
klassificeringsreglerne, af 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
og af den dokumentation, der skal 
indgives, for at få godkendt kliniske 
afprøvninger; oprettelse af UDI-systemet;
de oplysninger, der skal forelægges, for at 
registrere medicinsk udstyr og visse 
erhvervsdrivende; struktur og størrelse af 
gebyrer for udpegelse og overvågning af 
bemyndigede organer; de offentligt 
tilgængelige oplysninger om kliniske 
afprøvninger; vedtagelsen af forebyggende 
sundhedsforanstaltninger på EU-plan;
kriterier for EU-referencelaboratorier og 
deres opgaver samt struktur og størrelse af 
gebyrerne for de videnskabelige udtalelser, 
de afgiver. Vigtige elementer i denne 
forordning som generelle krav om 
sikkerhed og ydeevne, elementer, der skal 
medtages i den tekniske dokumentation, 
minimumsindholdet i Unionens 
overensstemmelseserklæring, der ændrer 
eller supplerer procedurerne for 
overensstemmelsesvurderinger, bør 
imidlertid kun ændres gennem den 
almindelige lovgivningsprocedure. Det er 
især vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og passende fremsendelse af 
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relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

De nævnte dele er en vigtig del af lovgivningen og kan ifølge artikel 290 i traktaten derfor 
ikke ændres gennem en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) For at opretholde et højt 
beskyttelsesniveau for sundhed og 
sikkerhed bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
vedrørende de produkter, der er omfattet af 
denne forordning, og som svarer til 
medicinsk udstyr, men som ikke 
nødvendigvis har et medicinsk formål;
tilpasning af definitionen af nanomaterialer 
til den tekniske udvikling og til 
udviklingen på EU-plan og på 
internationalt plan; tilpasning til den 
tekniske udvikling af de generelle krav til 
sikkerhed og ydeevne, af de elementer, der 
skal behandles i den tekniske 
dokumentation, af mindstekravet til 
indholdet af EF-
overensstemmelseserklæringen og af 
attester udstedt af bemyndigede organer, af 
de mindstekrav, som de bemyndigede 
organer skal opfylde, af 
klassificeringsreglerne, af 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
og af den dokumentation, der skal 
indgives, for at få godkendt kliniske 
afprøvninger; oprettelse af UDI-systemet;
de oplysninger, der skal forelægges, for at 

(64) For at opretholde et højt 
beskyttelsesniveau for sundhed og 
sikkerhed bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
vedrørende de produkter, der er omfattet af 
denne forordning, og som svarer til 
medicinsk udstyr, men som ikke 
nødvendigvis har et medicinsk formål;
tilpasning af definitionen af nanomaterialer 
til den tekniske udvikling og til 
udviklingen på EU-plan og på 
internationalt plan; tilpasning til den 
tekniske udvikling af de generelle krav til 
sikkerhed og ydeevne, af de elementer, der 
skal behandles i den tekniske 
dokumentation, af mindstekravet til 
indholdet af EF-
overensstemmelseserklæringen og af 
attester udstedt af bemyndigede organer, af 
de mindstekrav, som de bemyndigede 
organer skal opfylde, af 
klassificeringsreglerne, af 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
og af den dokumentation, der skal 
indgives, for at få godkendt kliniske 
afprøvninger; oprettelse af UDI-systemet;
de oplysninger, der skal forelægges, for at 
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registrere medicinsk udstyr og visse 
erhvervsdrivende; struktur og størrelse af 
gebyrer for udpegelse og overvågning af 
bemyndigede organer; de offentligt 
tilgængelige oplysninger om kliniske 
afprøvninger; vedtagelsen af forebyggende 
sundhedsforanstaltninger på EU-plan;
kriterier for EU-referencelaboratorier og 
deres opgaver samt struktur og størrelse af 
gebyrerne for de videnskabelige udtalelser, 
de afgiver. Det er især vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og passende 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

registrere medicinsk udstyr og visse 
erhvervsdrivende; struktur og størrelse af 
gebyrer for udpegelse og overvågning af 
bemyndigede organer; de offentligt 
tilgængelige oplysninger om kliniske 
afprøvninger; vedtagelsen af forebyggende 
sundhedsforanstaltninger på EU-plan;
kriterier for EU-referencelaboratorier og 
deres opgaver samt struktur og størrelse af 
gebyrerne for de videnskabelige udtalelser, 
de afgiver. Ændringer af vigtige elementer 
i denne forordning som generelle krav til 
sikkerhed og ydeevne, elementer 
vedrørende den tekniske dokumentation 
og krav i forbindelse med certificering 
inden for rammerne af CE-mærkningen 
samt ændringer af eller tilføjelser til 
denne bør imidlertid kun kunne vedtages 
under den almindelige 
lovgivningsprocedure. Det er især vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og passende 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. de

Begrundelse

Der er her tale om områder af afgørende betydning i forordningen. Disse områder skal derfor 
ikke ændres ved hjælp af en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 220
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68) For at de give de erhvervsdrivende, de 
bemyndigede organer, medlemsstaterne og 

(68) For at de give de erhvervsdrivende, de 
bemyndigede organer, medlemsstaterne og 
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Kommissionen mulighed for at tilpasse sig 
til de ændringer, der indføres ved denne 
forordning, bør der fastsættes en 
tilstrækkelig lang overgangsperiode for 
denne tilpasning og for de organisatoriske 
foranstaltninger, der skal træffes, for at 
forordningen anvendes korrekt. Det er 
særlig vigtigt, at der fra datoen for dens 
anvendelse er udpeget et tilstrækkeligt 
antal bemyndigede organer i 
overensstemmelse med de nye krav, 
således at man undgår mangel på 
medicinsk udstyr på markedet.

Kommissionen mulighed for at tilpasse sig 
til de ændringer, der indføres ved denne 
forordning, bør der fastsættes en 
tilstrækkelig lang overgangsperiode for 
denne tilpasning og for de organisatoriske 
foranstaltninger, der skal træffes, for at 
forordningen anvendes korrekt. Det er 
særlig vigtigt, at der fra datoen for dens 
anvendelse er udpeget et tilstrækkeligt 
antal bemyndigede organer i 
overensstemmelse med de nye krav, 
således at man undgår mangel på 
medicinsk udstyr på markedet.
Bemyndigede organer er 
erhvervsdrivende, og de kan anses for at 
have et koncentrationsbehov. Det er 
vigtigt, at de bemyndigede organer kan 
samarbejde, og at koncentrationen af 
bemyndigede organer ikke vanskeliggør 
opstarten af små og mellemstore 
virksomheder.

Or. fi

Ændringsforslag 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68) For at de give de erhvervsdrivende, de 
bemyndigede organer, medlemsstaterne 
og Kommissionen mulighed for at tilpasse 
sig til de ændringer, der indføres ved denne 
forordning, bør der fastsættes en 
tilstrækkelig lang overgangsperiode for
denne tilpasning og for de organisatoriske 
foranstaltninger, der skal træffes, for at 
forordningen anvendes korrekt. Det er 
særlig vigtigt, at der fra datoen for dens 
anvendelse er udpeget et tilstrækkeligt 
antal bemyndigede organer i 
overensstemmelse med de nye krav, 
således at man undgår mangel på 
medicinsk udstyr på markedet.

(68) For at de give de erhvervsdrivende,
navnlig SMV'er, mulighed for at tilpasse 
sig til de ændringer, der indføres ved denne 
forordning, og sikre, at den anvendes 
korrekt, bør der fastsættes en tilstrækkelig 
lang overgangsperiode for de 
organisatoriske foranstaltninger, der skal 
træffes. De dele af forordningen, som 
påvirker medlemsstaterne og 
Kommissionen direkte, bør imidlertid 
gennemføres hurtigst muligt. Det er særlig 
vigtigt, at der fra datoen for dens 
anvendelse er udpeget et tilstrækkeligt 
antal bemyndigede organer i 
overensstemmelse med de nye krav, 
således at man undgår mangel på 
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medicinsk udstyr på markedet. Fra 
anvendelsesdatoen skal eksisterende 
bemyndigede organer, som håndterer 
klasse III-udstyr, endvidere indgive en 
ansøgning om notifikation i 
overensstemmelse med artikel 31.

Or. en

Ændringsforslag 222
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning indføres der regler 
for medicinsk udstyr og tilbehør til 
medicinsk udstyr, der bringes i omsætning 
eller ibrugtages i Unionen til human brug.

Ved denne forordning indføres der regler 
for medicinsk udstyr, tilbehør til medicinsk 
udstyr og medicinsk udstyr til kosmetiske 
formål, der bringes i omsætning eller 
ibrugtages i Unionen til human brug.

Or. fr

Begrundelse

Udstyr til kosmetiske formål bør være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 223
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på denne forordning 
benævnes medicinsk udstyr og tilbehør til 
medicinsk udstyr i det følgende "udstyr".

Med henblik på denne forordning 
benævnes medicinsk udstyr, tilbehør til 
medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til 
kosmetiske formål i det følgende "udstyr".

Or. fr
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Begrundelse

Udstyr til kosmetiske formål bør være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 224
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) produkter, der indeholder eller består af 
biologiske stoffer eller andre organismer 
end dem, der er omhandlet i litra c) og e), 
som er levedygtige, herunder levende 
mikroorganismer, bakterier, svampe eller
virus

f) produkter, der indeholder eller består af 
biologiske stoffer eller andre organismer 
end dem, der er omhandlet i litra c) og e), 
som er levedygtige, og som opfylder deres 
formål ad farmakologisk, immunologisk
eller metabolisk vej

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket er medicinsk udstyr, som indeholder levende biologiske stoffer, omfattet af 
direktiv 93/42/EØF. En generel udelukkelse af biologiske stoffer, som ikke opfylder deres 
formål ad farmakologisk, immunologisk eller metabolisk vej, vil medføre et tab af sikkert og
effektivt medicinsk udstyr, som allerede findes på markedet, men som ikke vil blive godkendt 
som lægemidler, idet udstyret ikke har farmakologisk, immunologisk eller metabolisk 
virkning.

Ændringsforslag 225
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) produkter, der indeholder eller består af 
biologiske stoffer eller andre organismer 
end dem, der er omhandlet i litra c) og e), 
som er levedygtige, herunder levende 
mikroorganismer, bakterier, svampe eller
virus

f) produkter, der indeholder eller består af 
biologiske stoffer eller andre organismer 
end dem, der er omhandlet i litra c) og e), 
som er levedygtige, og hvis hovedvirkning 
fremkaldes ad farmakologisk, 
immunologisk eller metabolisk vej
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Or. de

Ændringsforslag 226
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) produkter, der indeholder eller består af 
biologiske stoffer eller andre organismer 
end dem, der er omhandlet i litra c) og e), 
som er levedygtige, herunder levende 
mikroorganismer, bakterier, svampe eller 
virus

f) alle produkter, der indeholder eller 
består af biologiske stoffer eller andre 
organismer end dem, der er omhandlet i 
litra c) og e), som er levedygtige, herunder 
levende mikroorganismer, bakterier, 
svampe eller virus

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket er medicinsk udstyr, som indeholder levende biologiske stoffer, omfattet af 
direktiv 93/42/EØF. En generel udelukkelse af biologiske stoffer, som ikke opfylder deres 
formål ad farmakologisk, immunologisk eller metabolisk vej, vil medføre et tab af sikkert og 
effektivt medicinsk udstyr, som allerede findes på markedet, men som ikke vil blive godkendt 
som lægemidler, idet udstyret ikke har farmakologisk, immunologisk eller metabolisk 
virkning.

Ændringsforslag 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) udstyr, der består af stoffer eller af en 
kombination af stoffer, der er beregnet til 
at blive indtaget, og som absorberes af 
eller spredes i den menneskelige krop, 
som baseret på robust videnskabelig 
dokumentation ikke har nogen negative 
sundhedsmæssige konsekvenser for 
patienternes sikkerhed
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Or. en

Ændringsforslag 228
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis udstyr, når det bringes i omsætning 
eller anvendes i overensstemmelse med 
fabrikantens angivelser, som en integreret 
bestanddel indeholder et stof, der anvendt 
alene kan betragtes som et lægemiddel som 
defineret i artikel 1, nr. 2), i direktiv 
2001/83/EF, herunder et lægemiddel 
fremstillet på basis af blod eller plasma fra 
mennesker som defineret i nævnte direktivs 
artikel 1, nr. 10), og dette stof har en 
virkning ud over den, som udstyret har, 
skal dette udstyr vurderes og godkendes i 
overensstemmelse med denne forordning.

Hvis udstyr, når det bringes i omsætning 
eller anvendes i overensstemmelse med 
fabrikantens angivelser, som en integreret 
bestanddel indeholder et stof, der anvendt 
alene kan betragtes som et lægemiddel som 
defineret i artikel 1, nr. 2), i direktiv 
2001/83/EF, herunder et lægemiddel 
fremstillet på basis af blod eller plasma fra 
mennesker som defineret i nævnte direktivs 
artikel 1, nr. 10), og dette stof har en 
virkning ud over den, som udstyret har, 
skal dette udstyr vurderes og godkendes i 
overensstemmelse med denne forordning
efter at have hørt det nationale 
lægemiddelagentur eller Det Europæiske 
Lægemiddelagentur.

Or. en

Ændringsforslag 229
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Denne forordning hindrer ikke den 
fortsatte anvendelse af foranstaltninger i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/98/EF af 27. januar 2003 og dets 
fem datterdirektiver om fastsættelse af 
standarder for kvaliteten og sikkerheden 
ved tapning, testning, behandling, 
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opbevaring og distribution af humant blod 
og blodkomponenter.
Artikel 10 (Personale), 14 (Sporbarhed), 
15 (Indberetning af alvorlige uønskede 
hændelser og bivirkninger), 19 
(Undersøgelse af donorer) and 29 
(Tekniske krav og tilpasning heraf til den 
tekniske og videnskabelige udvikling) i 
direktiv 2002/98/EF sikrer donorernes og 
patienternes sikkerhed, og disse 
eksisterende standarder skal bibeholdes.

Or. en

Ændringsforslag 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Lovgivningen om medicinsk udstyr på 
EU-plan bør ikke gribe ind i 
medlemsstaternes frihed til at beslutte, om 
de vil begrænse anvendelsen af en 
specifik type udstyr vedrørende aspekter, 
der ikke er omfattet af denne forordning. 

Or. en

Ændringsforslag 231
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Denne forordning griber ikke ind i 
medlemsstaternes beslutning om, hvorvidt 
de vil begrænse anvendelsen af en 
specifik type udstyr vedrørende aspekter, 
der ikke er harmoniseret af denne 
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forordning. 

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget svarer til ændringsforslag 13 til IVD-forordningen og til en bestemmelse i 
lægemiddellovgivningen.

Ændringsforslag 232
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "medicinsk udstyr": ethvert instrument, 
apparat, udstyr, software, implantat, 
reagens, materiale eller anden genstand, 
som af fabrikanten er beregnet til 
anvendelse, alene eller i kombination, på 
mennesker med henblik på et eller flere af 
følgende særlige medicinske formål:

1) "medicinsk udstyr": ethvert instrument, 
apparat, udstyr, software, implantat, 
reagens, materiale eller anden genstand, 
som af fabrikanten er beregnet til 
anvendelse, alene eller i kombination, på 
mennesker med henblik på et eller flere af 
følgende særlige direkte eller indirekte
medicinske formål:

Or. en

Ændringsforslag 233
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– diagnosticering, forebyggelse, 
overvågning, behandling eller lindring af 
sygdomme

– diagnosticering, forebyggelse, 
overvågning, forudsigelse, behandling eller 
lindring af sygdomme

Or. en
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Begrundelse

Svarer til ændringsforslag 14 til IVD-forordningen.

Ændringsforslag 234
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 1 – led 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

og hvis forventede hovedvirkning i eller på 
den menneskelige krop ikke fremkaldes ad 
farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk vej, men hvis virkning kan 
understøttes ad denne vej.

og hvis formål i eller på den menneskelige 
krop ikke fremkaldes ad farmakologisk, 
immunologisk eller metabolisk vej.

Or. en

Ændringsforslag 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 1 – led 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et medicinsk udstyr, som er beregnet til 
anvendelse sammen med en kobling eller 
en konnektoranordning til 
væskeoverførsel, skal være 
godkendt/standardiseret fabrikanterne 
imellem for at sikre patienten effektiv 
behandling af kroniske sygdomme; på 
anden måde kan man ikke sikre den 
påtænkte anvendelse.

Or. it

Ændringsforslag 236
Christofer Fjellner
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 1 – led 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De implantable eller andre invasive 
produkter, som er bestemt til anvendelse 
på mennesker, og som er anført i bilag 
XV, betragtes som medicinsk udstyr, 
uanset om de af fabrikanten er beregnet 
til at blive anvendt til medicinske formål

udgår

Or. en

Begrundelse

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV.Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.

Ændringsforslag 237
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 1 – led 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De implantable eller andre invasive 
produkter, som er bestemt til anvendelse på 
mennesker, og som er anført i bilag XV, 
betragtes som medicinsk udstyr, uanset om 
de af fabrikanten er beregnet til at blive 
anvendt til medicinske formål

De implantable eller andre invasive 
produkter samt produkter baseret på 
eksterne fysiske agenser, som er bestemt 
til anvendelse på mennesker, og som er 
anført i bilag XV, betragtes som medicinsk 
udstyr

Or. fr
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Ændringsforslag 238
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "tilbehør til medicinsk udstyr": ethvert 
produkt, der selv om det ikke er medicinsk 
udstyr, af fabrikanten er bestemt til at blive 
anvendt sammen med et eller flere særlige 
medicinske udstyr, for specifikt at 
muliggøre eller at medvirke til, at 
dette/disse kan anvendes i 
overensstemmelse med dets/deres formål

2) "tilbehør til medicinsk udstyr": ethvert 
produkt, der selv om det ikke er medicinsk 
udstyr, af fabrikanten er bestemt til at blive 
anvendt sammen med et eller flere særlige 
medicinske udstyr, for specifikt at 
muliggøre, at dette/disse kan anvendes i 
overensstemmelse med dets/deres formål
eller specifikt medvirke til det medicinske 
udstyrs medicinske funktion i lyset af 
dets/deres formål

Or. en

Ændringsforslag 239
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "tilbehør til medicinsk udstyr": ethvert 
produkt, der selv om det ikke er medicinsk 
udstyr, af fabrikanten er bestemt til at blive 
anvendt sammen med et eller flere særlige 
medicinske udstyr, for specifikt at 
muliggøre eller at medvirke til, at 
dette/disse kan anvendes i 
overensstemmelse med dets/deres formål

2) "tilbehør til medicinsk udstyr": ethvert 
produkt, der af fabrikanten er bestemt til at 
blive anvendt sammen med et eller flere 
særlige medicinske udstyr, for specifikt at 
muliggøre eller at medvirke til, at 
dette/disse kan anvendes i 
overensstemmelse med dets/deres formål

Or. fr

Begrundelse

Affattelsen "selv om det ikke er medicinsk udstyr" er kilde til tvetydighed, eftersom tilbehør til 
medicinsk udstyr underlægges bestemmelserne for medicinsk udstyr i resten af forordningen 
og det i artikel 1, stk. 1, andet afsnit, benævnes "udstyr" på lige fod med medicinsk udstyr. 
Denne tvetydighed bør fjernes og "selv om det ikke er medicinsk udstyr" slettes i definitionen 
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af tilbehør.

Ændringsforslag 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "tilbehør til medicinsk udstyr": ethvert 
produkt, der selv om det ikke er medicinsk 
udstyr, af fabrikanten er bestemt til at blive 
anvendt sammen med et eller flere særlige 
medicinske udstyr, for specifikt at 
muliggøre eller at medvirke til, at 
dette/disse kan anvendes i 
overensstemmelse med dets/deres formål

2) "tilbehør til medicinsk udstyr": ethvert 
produkt, der selv om det ikke er medicinsk 
udstyr, af fabrikanten er bestemt til at blive 
anvendt sammen med et eller flere særlige 
medicinske udstyr, for specifikt at 
muliggøre eller at medvirke til, at 
dette/disse kan anvendes i 
overensstemmelse med dets/deres formål
eller specifikt medvirke til udstyrets 
medicinske funktion i lyset af dets/deres 
formål

Or. en

Ændringsforslag 241
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "udstyr til kosmetisk formål": ethvert 
instrument, apparat, udstyr, software, 
implantat, materiale, stof eller anden 
genstand, som af fabrikanten er beregnet 
til anvendelse, alene eller i kombination, 
på mennesker med henblik på at ændre 
kroppens udseende uden terapeutiske 
eller genopbyggende formål ved 
implantation i den menneskelige krop, 
hæftning på øjets overflade eller 
induktion af en vævs- eller cellereaktion 
på dele af den menneskelige krop, uanset 
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om det er på overfladen eller ej.
Tatoveringsprodukter og piercinger 
betragtes ikke som udstyr til kosmetiske 
formål.

Or. fr

Begrundelse

Udstyr til kosmetiske formål bør være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) et tilbehør til medicinsk udstyr bør 
være godkendt/harmoniseret 
fabrikanterne imellem for på ethvert sted 
til enhver tid at garantere de enkelte 
anordningers tilsigtede ydeevne i 
behandlingen af patienten samt den 
påtænkte anvendelse

Or. it

Ændringsforslag 243
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "udstyr efter mål": ethvert udstyr, der er 
specialfremstillet efter skriftlig anvisning 
fra en læge, en tandlæge eller enhver anden 
person, der i henhold til national 
lovgivning er adkomstberettiget i kraft af 
sine faglige kvalifikationer, med angivelse
på vedkommendes ansvar af udstyrets
særlige konstruktionsegenskaber, og som 
er beregnet til udelukkende at blive brugt 

3) "udstyr efter mål": ethvert udstyr, der er 
specialfremstillet af en faglig kvalificeret 
person og udelukkende fremstilles i 
henhold til en enkelt patients individuelle 
krav og behov. Fremstillingen efter mål 
kan navnlig ske efter skriftlig anvisning 
fra en læge, en tandlæge eller enhver anden 
person, der i henhold til national 
lovgivning er adkomstberettiget i kraft af 
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til en bestemt patient. sine faglige kvalifikationer, og der på 
vedkommendes ansvar fastlægger det 
enkelte udstyrs særlige 
konstruktionsegenskaber. Massefremstillet 
udstyr, som efterfølgende skal tilpasses 
efter en læges, en tandlæges eller en 
anden adkomstberettiget persons ansvar,
og udstyr, som er fremstillet ved hjælp af 
industrielle fremstillingsprocesser efter 
skriftlig anvisning fra læger, tandlæger 
eller enhver anden adkomstberettiget 
person, anses imidlertid ikke for udstyr 
efter mål.

Or. de

Begrundelse

Definitionen af "udstyr efter mål" som produkter, der kræver en skriftlig anvisning, er for 
snæver. Høreapparatteknikere fremstiller f.eks. regelmæssigt otoplastikker (formstykker). En 
otoplastik kræver dog ikke en skriftlig anvisning, og derfor bør definitionen suppleres 
tilsvarende.

Ændringsforslag 244
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "aktivt udstyr": ethvert udstyr, som for 
at kunne fungere er afhængigt af en 
elektrisk energikilde eller af enhver anden 
form for energi end den, der udvikles 
direkte af tyngdekraften, og som virker ved 
at ændre densiteten af eller ved at omsætte 
denne energi. Udstyr, der er beregnet til 
uden nogen væsentlig ændring at overføre 
energi, stoffer eller andre elementer 
mellem aktivt udstyr og patienten, anses 
ikke for at være aktivt udstyr.

4) "aktivt udstyr": ethvert udstyr, som for 
at kunne fungere er afhængigt af en 
elektrisk energikilde eller af enhver anden 
form for energi end den, der udvikles 
direkte af den menneskelige krop eller
tyngdekraften, og som virker ved at ændre 
densiteten af eller ved at omsætte denne 
energi. Udstyr, der er beregnet til uden 
nogen væsentlig ændring at overføre 
energi, stoffer eller andre elementer 
mellem aktivt udstyr og patienten, anses 
ikke for at være aktivt udstyr.

Or. en
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Ændringsforslag 245
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "aktivt udstyr": ethvert udstyr, som for 
at kunne fungere er afhængigt af en 
elektrisk energikilde eller af enhver anden 
form for energi end den, der udvikles 
direkte af tyngdekraften, og som virker ved 
at ændre densiteten af eller ved at omsætte 
denne energi. Udstyr, der er beregnet til 
uden nogen væsentlig ændring at overføre 
energi, stoffer eller andre elementer 
mellem aktivt udstyr og patienten, anses 
ikke for at være aktivt udstyr.

4) "aktivt udstyr": ethvert udstyr, som for 
at kunne fungere er afhængigt af en 
elektrisk energikilde eller af enhver anden 
form for energi end den, der udvikles 
direkte af den menneskelige krop eller
tyngdekraften, og som virker ved at ændre 
densiteten af eller ved at omsætte denne 
energi. Udstyr, der er beregnet til uden 
nogen væsentlig ændring at overføre 
energi, stoffer eller andre elementer 
mellem aktivt udstyr og patienten, anses 
ikke for at være aktivt udstyr.

Or. de

Ændringsforslag 246
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stand alone-software anses for at være 
aktivt udstyr

udgår

Or. de

Ændringsforslag 247
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 5 – led 2 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som implantabelt udstyr betragtes 
endvidere ethvert udstyr, der er bestemt til 
delvis at skulle implanteres i den 
menneskelige krop ved et klinisk indgreb 
og forblive på plads efter indgrebet i 
mindst 30 dage

Som implantabelt udstyr betragtes 
endvidere ethvert udstyr, der er bestemt til 
delvis at skulle implanteres i den 
menneskelige krop ved et klinisk indgreb 
og forblive på plads efter indgrebet i 
mindst 30 dage med undtagelse af udstyr, 
som skal anbringes i tænderne, hvilket er
klasse IIa og derfor ikke underlagt artikel 
16 i denne forordning

Or. en

Begrundelse

Implantabelt udstyr, der skal anbringes i tænderne (tandfyldninger), er i klasse IIa i henhold 
til regel 8 i denne forordning. Der findes ingen videnskabelig eller medicinsk grund til, at 
tandfyldninger skal være underlagt krav til implantabelt udstyr i henhold til denne 
forordning, som f.eks. kravet i artikel 16 om at være ledsaget af et implantatkort.

Ændringsforslag 248
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 5 – led 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som implantabelt udstyr betragtes 
endvidere ethvert udstyr, der er bestemt til 
delvis at skulle implanteres i den 
menneskelige krop ved et klinisk indgreb 
og forblive på plads efter indgrebet i 
mindst 30 dage

Som implantabelt udstyr betragtes 
endvidere ethvert udstyr, der er bestemt til 
delvis at skulle implanteres i den 
menneskelige krop ved et klinisk indgreb 
og forblive på plads efter indgrebet i 
mindst 30 dage

"implantabelt udstyr": ethvert udstyr, 
herunder det, der helt eller delvis 
absorberes, der er bestemt til 

Or. en

Begrundelse

Tandfyldninger, som er anbragt i tænderne, bør ikke betragtes som implantabelt udstyr. 
Tandfyldninger, som er anbragt i kæbebenet (implantater til indvendig knogleplacering) 
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betragtes imidlertid som implantabelt udstyr.

Ændringsforslag 249
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "engangsudstyr": udstyr, der er beregnet 
til kun at blive brugt én gang og kun til en 
individuel patient i forbindelse med ét 
enkelt indgreb.

8) "engangsudstyr": udstyr, der er beregnet 
til kun at blive brugt én gang og kun til en 
individuel patient i forbindelse med ét 
enkelt indgreb, og som er blevet afprøvet, 
og det er påvist, at genbrug er umuligt.

Or. en

Begrundelse

Fabrikanter skal give detaljerede oplysninger om, hvorfor medicinsk udstyr ikke kan 
genbruges, eller hvorfor sådant genbrug vil være til fare for patienten/brugeren. Hvis det af 
objektive årsager har vist sig umuligt at genbruge udstyret, må det medicinske udstyr ikke 
oparbejdes. Denne bestemmelse bør sikre, at medicinsk udstyr ikke i for høj grad mærkes som 
"engangsbrug" og give bedre mulighed for at overvåge oparbejdningen.

Ændringsforslag 250
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "udstyr beregnet til engangsbrug": 
udstyr, som er beregnet til at blive brugt til 
en enkelt patient i en enkelt procedure, 
hvor det ikke er påvist, at genbrug er 
umuligt.

Or. en

Begrundelse

I forlængelse af definitionen af "engangsudstyr" bør det, såfremt det ikke er påvist, at det er 
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umuligt at genbruge engangsudstyret, være op til oparbejderen, om udstyret skal oparbejdes, 
såfremt oparbejdningen har vist sig at være sikker og i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 15. Oplysningerne på etiketten og i brugsvejledningen (jf. som 
fastsat i sektion 19.2 og 19.3 i bilag I) bør tilsvarende ændres, så de afspejler sondringen 
mellem "engangsudstyr" og "udstyr beregnet til engangsbrug".

Ændringsforslag 251
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b) "flergangsudstyr": udstyr, som kan 
genbruges, og hvor der gives oplysninger 
om, hvilke metoder der bør anvendes, for 
at genbrug kan finde sted, herunder 
rensning, desinfektion, emballering og i 
givet fald steriliseringsmetoden for det 
udstyr, der skal gensteriliseres, samt 
eventuelle begrænsninger for antallet af 
genanvendelser.

Or. en

Begrundelse

For at præcisere yderligere og i modsætning til udstyr "beregnet til engangsbrug" bør udstyr, 
som har vist sig at kunne genbruges, defineres som "flergangsudstyr".

Ændringsforslag 252
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "gøre tilgængelig på markedet": enhver 
levering af udstyr, bortset fra udstyr 
bestemt til afprøvning, med henblik på 
distribution, forbrug eller anvendelse på 
EU-markedet som led i 
erhvervsvirksomhed mod eller uden 

16) "gøre tilgængelig på markedet": enhver 
levering af udstyr, bortset fra udstyr 
bestemt til afprøvning, med henblik på 
distribution, forbrug eller anvendelse på 
EU-markedet mod eller uden vederlag
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vederlag

Or. en

Ændringsforslag 253
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 19 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "fabrikant": en fysisk eller juridisk 
person, som fremstiller eller nyistandsætter
udstyr eller får sådant udstyr konstrueret, 
fremstillet eller nyistandsat og 
markedsfører dette udstyr i sit eget navn
eller under sit eget varemærke.

19) "fabrikant": en fysisk eller juridisk 
person, som er ansvarlig for fremstilling, 
konstruktion, emballering og mærkning 
af udstyr, eller som nyistandsætter og 
markedsfører dette udstyr i sit eget navn.

Or. cs

Ændringsforslag 254
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 19 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "fabrikant": en fysisk eller juridisk 
person, som fremstiller eller nyistandsætter 
udstyr eller får sådant udstyr konstrueret, 
fremstillet eller nyistandsat og 
markedsfører dette udstyr i sit eget navn 
eller under sit eget varemærke.

19) "fabrikant": en fysisk eller juridisk 
person, som fremstiller eller nyistandsætter 
udstyr eller får sådant udstyr konstrueret, 
fremstillet eller nyistandsat og 
markedsfører dette udstyr i sit eget navn 
eller under sit eget varemærke.

Or. en

Ændringsforslag 255
Mairead McGuinness
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 19 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "fabrikant": en fysisk eller juridisk 
person, som fremstiller eller
nyistandsætter udstyr eller får sådant 
udstyr konstrueret, fremstillet eller 
nyistandsat og markedsfører dette udstyr i 
sit eget navn eller under sit eget
varemærke.

19) "fabrikant": en fysisk eller juridisk 
person, som er ansvarlig for konstruktion, 
fremstilling, emballering og mærkning af 
udstyr med henblik på dettes 
markedsføring i eget navn, uanset om de 
pågældende handlinger udføres af 
vedkommende person selv eller for hans 
regning af tredjemand. De forpligtelser, 
der i henhold til denne forordning 
påhviler fabrikanter, gælder ligeledes 
enhver fysisk eller juridisk person, som 
med henblik på markedsføring i sit navn 
eller under sit varemærke samler, 
emballerer, behandler, nyistandsætter 
eller mærker et eller flere præfabrikerede 
produkter og/eller foreskriver, til hvilket 
formål de som udstyr er bestemt.

Or. en

Ændringsforslag 256
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 19 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "fabrikant": en fysisk eller juridisk 
person, som fremstiller eller nyistandsætter 
udstyr eller får sådant udstyr konstrueret, 
fremstillet eller nyistandsat og 
markedsfører dette udstyr i sit eget navn
eller under sit eget varemærke.

19) "fabrikant": en fysisk eller juridisk 
person, som fremstiller eller nyistandsætter 
udstyr eller får sådant udstyr konstrueret, 
fremstillet eller nyistandsat og 
markedsfører dette udstyr i sit eget navn.

Or. de

Begrundelse

Varemærket er ikke retligt forbundet med egenskaben som fabrikant.
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Ændringsforslag 257
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24) "sundhedsinstitution": en organisation, 
hvis hovedformål er pleje eller behandling
af patienter eller fremme af 
folkesundheden

24) "sundhedsinstitution": en organisation, 
hvis hovedformål er pleje af patienter, og 
som har retsevne til at udøve en sådan 
form for virksomhed

Or. cs

Ændringsforslag 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24) "sundhedsinstitution": en organisation, 
hvis hovedformål er pleje eller behandling 
af patienter eller fremme af 
folkesundheden

24) "sundhedsinstitution": en organisation, 
hvis hovedformål er pleje eller behandling 
af patienter

Or. en

Begrundelse

Det er for uklart, hvad der kan høre under kategorien for en organisation, hvis hovedformål 
er at "fremme folkesundheden", eftersom dette ikke er defineret andre steder. Så for at undgå 
forvirring og usikkerheder bør dette slettes.

Ændringsforslag 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 27 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

27) "oparbejdning": en proces, som brugt 
udstyr gennemgår, for at muliggøre sikker 
genbrug, herunder rensning, desinfektion, 
sterilisering og procedurer i forbindelse 
hermed, samt testning og genoprettelse af 
den tekniske og funktionelle sikkerhed af 
det brugte udstyr.

27) "oparbejdning": en proces, som brugt 
udstyr gennemgår, for at muliggøre sikker 
genbrug, herunder rensning, desinfektion, 
sterilisering og procedurer i forbindelse 
hermed, samt testning og genoprettelse af 
den tekniske og funktionelle sikkerhed af 
det brugte udstyr. Rutinemæssige 
vedligeholdelsesaktiviteter for udstyret er 
ikke omfattet af denne definition.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at rutinemæssige vedligeholdelsesaktiviteter (som f.eks. kontrol af 
lungeventilatorer) ikke hører under denne kategori.

Ændringsforslag 260
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 31 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31a) "sikkerhed": mangel på eller 
forebyggelse af uacceptable risici for 
patienten eller brugeren.

Or. de

Ændringsforslag 261
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

32) "klinisk evaluering": en vurdering og 
en analyse af kliniske data vedrørende 

32) "klinisk evaluering": en vurdering og 
en analyse af kliniske data vedrørende 
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udstyr for at kontrollere udstyrs sikkerhed 
og ydeevne, når det anvendes som tiltænkt 
af fabrikanten

udstyr for at kontrollere udstyrs sikkerhed, 
ydeevne og effektivitet, når det anvendes 
som tiltænkt af fabrikanten

Or. en

Ændringsforslag 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33) "klinisk afprøvning": en systematisk 
afprøvning på et eller flere mennesker, som 
har til formål at vurdere udstyrs sikkerhed 
eller ydeevne

33) "klinisk afprøvning": en systematisk 
afprøvning på et eller flere mennesker, som 
har til formål at vurdere udstyrs sikkerhed, 
ydeevne eller effektivitet

Or. de

Begrundelse

Med den kliniske afprøvning skal ikke kun udstyrets sikkerhed og ydeevne afprøves, men 
ligeledes dets nytteværdi sammenlignet med andre former for terapi.

Ændringsforslag 263
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

37) "sponsor": en person, et firma, en 
institution eller et organ, der påtager sig 
ansvaret for igangsætning og ledelse af den 
kliniske afprøvning

37) "sponsor": en person, et firma, en 
institution eller et organ, der påtager sig 
ansvaret for igangsætning, ledelse, 
gennemførelse eller finansiering af den 
kliniske afprøvning

Or. en
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Ændringsforslag 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

37) "sponsor": en person, et firma, en 
institution eller et organ, der påtager sig 
ansvaret for igangsætning og ledelse af den 
kliniske afprøvning

37) "sponsor": en person, et firma, en 
institution eller et organ, der påtager sig 
ansvaret for igangsætning, ledelse og/eller 
finansiering af den kliniske afprøvning

Or. de

Ændringsforslag 265
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

37) "sponsor": en person, et firma, en 
institution eller et organ, der påtager sig 
ansvaret for igangsætning og ledelse af den 
kliniske afprøvning

37) "sponsor": en person, et firma, en 
institution eller et organ, der påtager sig 
ansvaret for igangsætning, ledelse eller 
finansiering af den kliniske afprøvning

Or. en

Ændringsforslag 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 37 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

37a) "overensstemmelsesverifikation af 
en klinisk undersøgelse": en kompetent 
myndigheds verifikation af officielle 
dokumenter, indretninger, registreringer 
og kontrol af en tilstrækkelig 
forsikringsdækning; denne kan 
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gennemføres hos sponsor eller dér, hvor 
den kompetente myndighed finder det 
nødvendigt

Or. de

Begrundelse

I modsætning til forslaget til forordning (COM(2012)0369) kræves der i nærværende 
forordning ingen forslag til en overensstemmelsesverifikation af kliniske undersøgelser. 
Mindstekrav skal imidlertid opfyldes.

Ændringsforslag 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 39 – led 2 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) hospitalsindlæggelse eller forlængelse 
af hospitalsindlæggelsen

iii) hospitalsindlæggelse eller forlængelse 
af patientens hospitalsindlæggelse

Or. en

Begrundelse

Denne formulering bringer teksten i overensstemmelse med ISO 14155:2011 om god klinisk 
praksis for klinisk undersøgelse af medicinsk udstyr til brug på mennesker.

Ændringsforslag 268
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 39 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fosterskade, fosterdød eller en medfødt
anomali eller fødselsskade

– fosterskade, fosterdød eller et medfødt
fysisk eller mentalt handicap eller
fødselsskade

Or. en
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Begrundelse

Begrebet "medfødt anomali" opfattes af handicappede og deres repræsentanter som 
diskriminering og bør derfor udskiftes.

Ændringsforslag 269
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 40 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

40) "mangel ved udstyret": enhver 
utilstrækkelighed i identiteten, kvaliteten, 
holdbarheden, pålideligheden, sikkerheden 
eller ydeevnen af udstyr bestemt til 
afprøvning, herunder funktionsfejl,
brugerfejl eller unøjagtigheder i 
fabrikantens oplysninger.

40) "mangel ved udstyret": enhver 
utilstrækkelighed i identiteten, kvaliteten, 
holdbarheden, pålideligheden, sikkerheden 
eller ydeevnen af udstyr bestemt til 
afprøvning, herunder funktionsfejl, 
unøjagtigheder i fabrikantens oplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

43) "forhold": enhver fejlfunktion eller 
enhver forringelse i egenskaber eller 
ydeevne af udstyr, som er gjort tilgængeligt 
på markedet, enhver unøjagtighed i 
fabrikantens oplysninger og enhver uventet 
bivirkning

43) "forhold": enhver fejlfunktion eller 
enhver forringelse i egenskaber eller 
ydeevne af udstyr, som er gjort tilgængeligt 
på markedet, enhver unøjagtighed i 
fabrikantens oplysninger og enhver uventet 
bivirkning, herunder forkert brug af 
udstyret

Or. en
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Ændringsforslag 271
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat eller på eget initiativ ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter 
fastlægge, hvorvidt et specifikt produkt 
eller en specifik kategori eller gruppe af 
produkter falder ind under definitionerne 
af "medicinsk udstyr" eller "tilbehør til 
medicinsk udstyr". Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Afgørelser vedrørende det enkelte udstyrs retlige status, som træffes i hvert enkelt tilfælde, 
henhører under medlemsstaternes kompetence, hvilket ligeledes er fastsat i betragtning 8. 
Herudover er gennemførelsesretsakter ikke egnede som "retsakter" for afgørelser vedrørende 
det enkelte udstyrs klassificering.

Ændringsforslag 272
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat eller på eget initiativ ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter 
fastlægge, hvorvidt et specifikt produkt 
eller en specifik kategori eller gruppe af 
produkter falder ind under definitionerne af
"medicinsk udstyr" eller "tilbehør til 
medicinsk udstyr". Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 

1. Kommissionen kan på eget initiativ eller 
skal på anmodning af en medlemsstat ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter 
fastlægge, hvorvidt et specifikt produkt 
eller en specifik kategori eller gruppe af 
produkter falder ind under definitionerne af
"medicinsk udstyr" eller "tilbehør til 
medicinsk udstyr". Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
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undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

Or. en

Ændringsforslag 273
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat eller på eget initiativ ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter 
fastlægge, hvorvidt et specifikt produkt 
eller en specifik kategori eller gruppe af 
produkter falder ind under definitionerne af
"medicinsk udstyr" eller "tilbehør til 
medicinsk udstyr". Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

1. Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat eller på eget initiativ efter 
høring af den berørte fabrikant på 
baggrund af betænkeligheder vedrørende 
patientsikkerheden eller på baggrund af 
ny videnskabelig viden ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge, 
hvorvidt et specifikt produkt eller en 
specifik kategori eller gruppe af produkter 
falder ind under definitionerne af
"medicinsk udstyr" eller "tilbehør til 
medicinsk udstyr". Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

Or. de

Begrundelse

For at sikre tilstrækkelig retssikkerhed for fabrikanter af medicinsk udstyr er det påkrævet, at 
der defineres mulige begrundelser for Kommissionens undersøgelse. Det undersøgende 
ekspertudvalg bør forud for afgørelsen anmode den berørte fabrikant om en udtalelse og evt. 
om supplerende videnskabelig dokumentation.

Ændringsforslag 274
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat eller på eget initiativ ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter 
fastlægge, hvorvidt et specifikt produkt 
eller en specifik kategori eller gruppe af 
produkter falder ind under definitionerne af
"medicinsk udstyr" eller "tilbehør til 
medicinsk udstyr". Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

1. Kommissionen kan på eget initiativ eller 
skal på anmodning af en medlemsstat ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter 
fastlægge, hvorvidt et specifikt produkt 
eller en specifik kategori eller gruppe af 
produkter falder ind under definitionerne af
"medicinsk udstyr" eller "tilbehør til 
medicinsk udstyr". Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

Or. en

Ændringsforslag 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat eller på eget initiativ ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter 
fastlægge, hvorvidt et specifikt produkt 
eller en specifik kategori eller gruppe af 
produkter falder ind under definitionerne af
"medicinsk udstyr" eller "tilbehør til 
medicinsk udstyr". Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

1. Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat eller efter høring af 
medlemsstaterne ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge, 
hvorvidt et specifikt produkt eller en 
specifik kategori eller gruppe af produkter 
falder ind under definitionerne af
"medicinsk udstyr" eller "tilbehør til 
medicinsk udstyr". Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

Or. en

Ændringsforslag 276
Anja Weisgerber
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat eller på eget initiativ ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter 
fastlægge, hvorvidt et specifikt produkt 
eller en specifik kategori eller gruppe af 
produkter falder ind under definitionerne af
"medicinsk udstyr" eller "tilbehør til 
medicinsk udstyr". Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

1. Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat og efter høring af 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr og den berørte virksomhed ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter 
fastlægge, hvorvidt et specifikt nyt produkt 
eller en specifik ny kategori eller ny gruppe 
af produkter falder ind under definitionerne 
af "medicinsk udstyr" eller "tilbehør til 
medicinsk udstyr". Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3. Dette stykke finder ikke anvendelse på 
allerede godkendt udstyr.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne er forpligtet til at bestemme produktkategorien i hvert enkelt tilfælde. 
Herudover har virksomheder, navnlig SMV'er, brug for retssikkerhed. Et initiativ fra 
Kommissionen giver ikke denne retssikkerhed alene.

Ændringsforslag 277
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat eller på eget initiativ ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter 
fastlægge, hvorvidt et specifikt produkt 
eller en specifik kategori eller gruppe af 
produkter falder ind under definitionerne af
"medicinsk udstyr" eller "tilbehør til 
medicinsk udstyr". Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 

1. Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat og efter høring af MDCG ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter 
fastlægge, hvorvidt et specifikt produkt 
eller en specifik kategori eller gruppe af 
produkter falder ind under definitionerne af
"medicinsk udstyr" eller "tilbehør til 
medicinsk udstyr". Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
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3. 3.

Or. en

Begrundelse

Klassificeringen af udstyr og eventuelle ændringer til dette bør baseres på en grundig 
vurdering gennem høring af MDCG og bør ikke indledes af Kommissionen alene.

Ændringsforslag 278
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen skal i henhold til den i 
stk. 1 anførte høringsprocedure udarbejde 
retningslinjer for at sikre en 
videnskabsbaseret procedure for 
kategorisering af produkterne.

Or. de

Begrundelse

Konsekvens af ændringen af stk. 1.

Ændringsforslag 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen sørger for udveksling af 
ekspertise mellem medlemsstaterne på 
områderne medicinsk udstyr, medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik, lægemidler, 
humane væv og celler, kosmetik, biocider, 
fødevarer og eventuelt andre varer for at 
fastlægge et produkts, en produktkategoris 
eller en produktgruppes 

2. Kommissionen sørger for udveksling af 
ekspertise mellem medlemsstaterne og 
relevante interessenter, herunder 
patientgrupper, på områderne medicinsk 
udstyr, medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik, lægemidler, humane væv og 
celler, kosmetik, biocider, fødevarer og 
eventuelt andre varer for at fastlægge et 
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reguleringsmæssige status. produkts, en produktkategoris eller en 
produktgruppes reguleringsmæssige status.

Or. en

Begrundelse

Det er patienterne, som anvender udstyret i dagligdagen, og de har et andet syn på balancen 
mellem risici og fordele.

Ændringsforslag 280
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen sørger for udveksling af 
ekspertise mellem medlemsstaterne på 
områderne medicinsk udstyr, medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik, lægemidler, 
humane væv og celler, kosmetik, biocider,
fødevarer og eventuelt andre varer for at 
fastlægge et produkts, en 
produktkategoris eller en produktgruppes 
reguleringsmæssige status.

2. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter den 
reguleringsmæssige status for 
grænseprodukter på grundlag af 
udtalelsen fra EU's tværfaglige 
ekspertgruppe bestående af eksperter på
områderne medicinsk udstyr, medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik, lægemidler, 
humane væv og celler, kosmetik, biocider
og fødevarer. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88,
stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 281
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For så vidt angår produkter eller 
produktgrupper, som består af stoffer 
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eller en kombination af stoffer, der er 
bestemt til at trænge ind i kroppen enten 
gennem en kropsåbning eller gennem 
kroppens overflade, og som af den 
tværfaglige ekspertgruppe betragtes som 
medicinsk udstyr, fastlægger 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter risikoklassen på 
grundlag af den faktiske risiko og på 
baggrund af videnskabelige oplysninger. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 88, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Udstyr, der fremstilles og anvendes i én 
enkelt sundhedsinstitution, betragtes som 
ibrugtaget. Bestemmelserne vedrørende 
CE-mærkning, jf. artikel 18, og de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 23-27, 
finder ikke anvendelse på dette udstyr, 
forudsat at fremstillingen og anvendelsen 
af dette udstyr er omfattet af ét enkelt 
kvalitetsstyringssystem under 
sundhedsinstitutionen.

4. Udstyr, der fremstilles og anvendes i én 
enkelt sundhedsinstitution, betragtes som 
ibrugtaget. Bestemmelserne vedrørende 
CE-mærkning, jf. artikel 18, og de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 23, 26 
og 27, finder ikke anvendelse på dette 
udstyr, forudsat at fremstillingen og 
anvendelsen af dette udstyr er omfattet af 
ét enkelt kvalitetsstyringssystem under 
sundhedsinstitutionen.

Or. en

Begrundelse

For at højne patientsikkerheden er det vigtigt at sikre fuld sporbarhed og gennemsigtighed i 
forbindelse med produkter, der anvendes af enkelte sundhedsinstitutioner. Derfor bør artikel 
24 (om unik udstyrsidentifikation) og artikel 25 (om elektronisk registrering af udstyr) også 
finde fuldstændig anvendelse på dette udstyr, ligesom det gør på alt andet udstyr anvendt 
uden for en enkelt sundhedsinstitution.
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Ændringsforslag 283
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for på 
baggrund af den tekniske udvikling og 
under hensyn til de tilsigtede brugere eller 
patienter at ændre eller udbygge de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
der er fastsat i bilag I, herunder 
oplysningerne fra fabrikanten.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for på 
baggrund af den tekniske udvikling og 
under hensyn til de tilsigtede brugere eller 
patienter at ændre eller udbygge de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
der er fastsat i bilag I, herunder 
oplysningerne fra fabrikanten.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 285
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udstyr, der tilbydes gennem tjenester i 
informationssamfundet, som defineret i 
artikel 1, nr. 2), i direktiv 98/34/EF, til en 
fysisk eller juridisk person, der er etableret 
i Unionen, skal overholde denne 
forordnings bestemmelser senest på det 
tidspunkt, hvor udstyret bringes i 
omsætning.

1. Udstyr, der tilbydes gennem tjenester i 
informationssamfundet, som defineret i 
artikel 1, nr. 2), i direktiv 98/34/EF, til en 
fysisk eller juridisk person, der er etableret 
i Unionen, skal overholde denne 
forordnings bestemmelser senest den dag, 
hvor udstyret bringes i omsætning.

Or. sl

Begrundelse

EU's direktiver anvender forskellige definitioner af begreberne "bringe i omsætning" og 
"gøre tilgængelig på markedet". Udstyr skal være i overensstemmelse med forordningen, 
umiddelbart efter at det er blevet bragt i omsætning (uanset om der er tale om en slutbruger 
eller om opbevaringslagre).

Ændringsforslag 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Tjenesteydere, der udbyder 
kommunikationsmidler, der muliggør 
kommunikation på længere afstand, er 
forpligtet til på forlangende straks at give 
de relevante kompetente myndigheder 
adgang til oplysninger om enheder, der 
sælger medicinsk udstyr pr. postordre.

Or. pl

Begrundelse

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 
członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 
organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 
błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 
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przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 
trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
umożliwić organom kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 
ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający
wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 
sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.

Ændringsforslag 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Det er forbudt at markedsføre, 
ibrugtage, distribuere, levere og 
tilgængeliggøre udstyr, hvis navn, 
mærkning eller brugsanvisning kan være 
vildledende med hensyn til udstyrets 
karakteristika og virkning, idet: 
a) udstyret tillægges karakteristika, 
funktioner eller virkninger, som det ikke 
har 
b) der skabes et falsk indtryk af, at 
behandlingen eller diagnosticeringen helt 
sikkert vil lykkes ved hjælp af det 
pågældende udstyr, eller idet der ikke 
bliver oplyst om de forventede risici ved at 
anvende udstyret i overensstemmelse med 
dets formål eller i en længere periode end 
foreskrevet
c) der antydes andre anvendelsesmåder 
eller karakteristika end dem, der er blevet 
opgivet i forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingen.
Reklamemateriale, præsentationer og 
information om udstyr må ikke være 
vildledende som defineret i første sætning.

Or. pl
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Begrundelse

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 
przeznaczenia wyrobów, gdyż wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 
nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 
leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 
leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze 
produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Ændringsforslag 288
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der ikke findes harmoniserede 
standarder, eller hvis disse er 
utilstrækkelige, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage fælles tekniske 
specifikationer for så vidt angår de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
der er fastsat i bilag I, den tekniske 
dokumentation, der er fastsat i bilag II, 
eller den kliniske evaluering og den 
kliniske opfølgning, efter at udstyret er 
bragt i omsætning, der er fastsat i bilag 
XIII. De fælles tekniske specifikationer 
vedtages i form af gennemførelsesretsakter 
efter den i artikel 88, stk. 3, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

1. Hvis der ikke findes harmoniserede 
standarder, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage fælles tekniske 
specifikationer for så vidt angår de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
der er fastsat i bilag I, den tekniske 
dokumentation, der er fastsat i bilag II, 
eller den kliniske evaluering og den 
kliniske opfølgning, efter at udstyret er 
bragt i omsætning, der er fastsat i bilag 
XIII. De fælles tekniske specifikationer 
vedtages i form af gennemførelsesretsakter 
efter den i artikel 88, stk. 3, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 289
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der ikke findes harmoniserede 
standarder, eller hvis disse er 
utilstrækkelige, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage fælles tekniske 
specifikationer for så vidt angår de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
der er fastsat i bilag I, den tekniske 
dokumentation, der er fastsat i bilag II, 
eller den kliniske evaluering og den 
kliniske opfølgning, efter at udstyret er 
bragt i omsætning, der er fastsat i bilag 
XIII. De fælles tekniske specifikationer 
vedtages i form af gennemførelsesretsakter 
efter den i artikel 88, stk. 3, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

1. Hvis der ikke findes harmoniserede 
standarder, eller hvis der er et behov for at 
håndtere folkesundhedsproblemer, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage fælles tekniske specifikationer for 
så vidt angår de generelle krav til sikkerhed 
og ydeevne, der er fastsat i bilag I, den 
tekniske dokumentation, der er fastsat i 
bilag II, eller den kliniske evaluering og 
den kliniske opfølgning, efter at udstyret er 
bragt i omsætning, der er fastsat i bilag 
XIII. De fælles tekniske specifikationer 
vedtages i form af gennemførelsesretsakter 
efter den i artikel 88, stk. 3, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 290
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der ikke findes harmoniserede 
standarder, eller hvis disse er 
utilstrækkelige, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage fælles tekniske 
specifikationer for så vidt angår de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
der er fastsat i bilag I, den tekniske 
dokumentation, der er fastsat i bilag II, 
eller den kliniske evaluering og den 
kliniske opfølgning, efter at udstyret er 
bragt i omsætning, der er fastsat i bilag 
XIII. De fælles tekniske specifikationer 
vedtages i form af gennemførelsesretsakter 
efter den i artikel 88, stk. 3, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

1. Hvis der ikke findes harmoniserede 
standarder, eller hvis der er et behov for at 
håndtere folkesundhedsproblemer, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage fælles tekniske specifikationer for 
så vidt angår de generelle krav til sikkerhed 
og ydeevne, der er fastsat i bilag I, den 
tekniske dokumentation, der er fastsat i 
bilag II, eller den kliniske evaluering og 
den kliniske opfølgning, efter at udstyret er 
bragt i omsætning, der er fastsat i bilag 
XIII. De fælles tekniske specifikationer 
vedtages i form af gennemførelsesretsakter 
efter den i artikel 88, stk. 3, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

Or. en
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Begrundelse

Det fastlægges ved hjælp af harmoniserede standarder, hvilke grundlæggende krav i 
forordningen der opfyldes ved at overholde standarden. Kommissionen fastlægger, hvilke 
standarder der er harmoniseret. Såfremt en standard ikke længere afspejler den nyeste 
praksis, fjerner Kommissionen harmoniseringen af den, og standarden skal derefter revideres 
af det kompetente organ. Første punktum i artikel 7: "eller hvis disse er utilstrækkelige” er 
formuleret således, at det kan være årsag til misforståelser.

Ændringsforslag 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der ikke findes harmoniserede 
standarder, eller hvis disse er 
utilstrækkelige, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage fælles tekniske 
specifikationer for så vidt angår de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
der er fastsat i bilag I, den tekniske 
dokumentation, der er fastsat i bilag II, 
eller den kliniske evaluering og den 
kliniske opfølgning, efter at udstyret er 
bragt i omsætning, der er fastsat i bilag 
XIII. De fælles tekniske specifikationer 
vedtages i form af gennemførelsesretsakter 
efter den i artikel 88, stk. 3, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

1. Hvis der ikke findes harmoniserede 
standarder, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage fælles tekniske 
specifikationer for så vidt angår de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
der er fastsat i bilag I, den tekniske 
dokumentation, der er fastsat i bilag II, 
eller den kliniske evaluering og den 
kliniske opfølgning, efter at udstyret er 
bragt i omsætning, der er fastsat i bilag 
XIII. De fælles tekniske specifikationer 
vedtages i form af gennemførelsesretsakter 
efter den i artikel 88, stk. 3, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

Or. en

Begrundelse

Fælles tekniske specifikationer bør kun udvikles, såfremt der ikke findes eksisterende 
standarder. Hvis en standard offentliggøres i EUT, betragtes det som tilstrækkeligt til at give 
formodning om overensstemmelse med de relevante generelle krav til sikkerhed og ydeevne. 
Udvikles en fælles teknisk specifikation, som udelukkende gælder som europæisk supplement 
til en harmoniseret standard, ville det skabe uoverensstemmelser mellem det globale og det 
europæiske plan. Dette ville forringe mulighederne for, at europæiske patienter kan drage 
nytte af innovative teknologier, og det kunne være til skade for små europæiske virksomheders 
muligheder for at eksportere deres innovation.
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Ændringsforslag 292
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved vedtagelsen af de fælles tekniske 
specifikationer, jf. stk. 1, skal 
Kommissionen ikke undergrave 
sammenhængen i det europæiske 
standardiseringssystem. Fælles tekniske 
specifikationer er sammenhængende, hvis 
de ikke strider imod europæiske 
standarder, dvs. hvis de dækker områder 
uden harmoniserede standarder, hvor der 
ikke er planlagt nogen vedtagelse af nye 
europæiske standarder inden for en 
rimelig periode, hvor eksisterende 
standarder ikke er blevet udbredt på 
markedet, eller hvor disse standarder er 
blevet forældet eller har vist sig at være 
klart utilstrækkelige ifølge 
overvågningsoplysninger, og hvor der 
ikke er planlagt nogen gennemførelse af 
de tekniske specifikationer til europæiske 
standardiseringsresultater inden for en 
rimelig periode.

Or. en

Ændringsforslag 293
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen skal have mulighed 
for, i tilfælde af at nødvendige standarder 
ikke eksisterer, og/eller kompetente 
myndigheder eller eksperter har påvist 
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mangler ved disse, at uddelegere 
udarbejdelsen af ændringsforslag på dette 
specialområde til eksperter.
Disse ændringer skal herefter indarbejdes 
i nærværende forordning i form af 
gennemførelsesretsakter.

Or. de

Begrundelse

Der kræves specifikke standarder for klinisk udstyr, der skal forberedes med en international 
sammensætning af uafhængige eksperter for hver enkelt kategori af medicinsk udstyr af høj 
risiko, for så vidt angår kriterier for evaluering af nyt udstyr og henstillinger om, hvilken 
evaluering der finder anvendelse på et udstyr, inden det bringes i omsætning.

Ændringsforslag 294
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 bis (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når fabrikanter af nyt medicinsk 
udstyr ansøger om 
markedsføringstilladelse og der ikke 
findes specifikke standarder, hører 
Kommissionen alle de nationale 
myndigheder og forelægger en uafhængig 
ekspertgruppe de nye standarder. Denne 
ekspertgruppe tager udgangspunkt i den 
videnskabelige litteratur og hensyn til 
mindretalsudtalelser. Disse udtalelser skal 
overtages i ekspertgruppens udtalelse og 
formidles til sundhedspersoner og 
patienter.

Or. frÆndringsforslag 295

Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen vedtager fælles 
tekniske specifikationer, jf. stk. 1, efter at 
have hørt Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr, som også skal omfatte 
en repræsentant for de europæiske 
standardiseringsorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 296
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udstyr, der er i overensstemmelse med 
de fælles tekniske specifikationer, jf. stk. 1, 
anses for at opfylde de krav i denne 
forordning, der er omfattet af disse fælles 
tekniske specifikationer eller dele deraf.

2. Udstyr, der er i overensstemmelse med 
de fælles tekniske specifikationer, jf. stk. 1, 
anses for at opfylde de krav i denne 
forordning, der er omfattet af disse fælles 
tekniske specifikationer eller dele deraf.

Det tekniske indhold af de fælles tekniske 
specifikationer skal udvikles med 
passende støtte fra de relevante
interesseparter, som berøres af de fælles 
tekniske specifikationer, og på en sådan 
måde, at udviklingen af standarder og 
retningslinjer ikke hæmmes.

Or. en


